SoSimple søger en forretningspartner
SoSimple arbejder med modige ledere, der tør gå hele vejen for at blive den slags leder, vi alle
drømmer om at få!
Vores vision er at bidrage til en markant spredning af autencitet, integritet og følelsesmæssig
intelligens i det danske erhvervsliv. Dette gør vi igennem intensiv lederudvikling og langvarige
relationer med vores kunder indenfor Autentisk Ledelse og Mindful Leadership. SoSimples niche er
seriøs mentaltræning der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultaterne på
bundlinjen.
Vi søger erfarne folk, der vil være med til at udvikle en veletableret forretning og som på sigt kunne
være interesseret i et partnerskab. Vi har behov for flere hænder til vores lederudviklingsforløb både
hos de faste og nye kunder, men allermest har vi brug for inspiration, vidensdeling og daglig
ligesindet feedback og udfordring.
Du har måske allerede selv en veletableret forretning, eller er i et eksisterende samarbejde med et
konsulenthus.
De kontraktmæssige og økonomiske forhold kan have forskellige udformninger, og vi hører også
gerne dit input.
Vi er lidt allergiske overfor overfladiskhed, men er ellers åbne for at høre fra dig hvis du har et eller
flere af disse talenter:
- stor nysgerrighed på effekten af selvindsigt
- solid ledelseserfaring
- solid konsulenterfaring
- psykologisk baggrund
- iværksættergen
- forretningstalent
Og så har du selvfølgelig både lyst og erfaring med arbejdet omkring Autentisk Ledelse og Mindful
Leadership.
Lad os starte med at checke kemi, integritet og autencitet over en kop kaffe. Vi glæder os til at høre
fra dig.
Kontakt os på e-mail: kontakt@sosimple.dk eller på telefon: +45 2999 3400, til en uforpligtende
snak.
Vil du gerne holde dig opdateret på hvad der sker hos SoSimple, og få mere inspiration og viden om
værktøjer der kan hjælpe dig i arbejdslivet, så følg os på Facebook, LinkedIn & sosimple.dk og vær
med hele vejen.

