REBEL MINDS – ET KONSULENTHUS
Det er synergien ved sammensætningen af Rebel Minds’ kompetencer, der skaber den unikke værdi i
din virksomhed – det er her, vi adskiller os fra de andre konsulenthuse.
Hos Rebel Minds tror vi på, at sammensætningen af vores individuelle kompetencer skaber en synergi og dermed bedre
resultater og ekstra værdi i din virksomhed. Vores konsulenter komplementerer hinanden – Her bliver 1+1=3. Vores
grundholdning er, at ethvert projekt ses ud fra en helhed, hvilket betyder at forskellige kompetencer, kan bringes i spil for
at skabe det bedste resultat for dig som kunde.
Vi ser os som et konsulenthus, og det er ikke tilfældigt. Vi ser, nedenstående fem byggesten udgør helheden i vores
konsulenthus:
•

Vores konsulenters individuelle kompetencer

•

Synergi ved sammensætning af kompetencerne

•

Analyse og løsningsforslag

•

Styring og implementering

•

Værdiskabelse for kunderne

Rebel Minds kernekompetence er at forstå og bringe løsninger til kundens forretning
• Udvikling af eksisterende og indtrængning og

• Udvikling af strategi, strategisk rådgivning,

etablering på nye markeder

forretningsplaner, mål og kapital
Økonomi og
ledelse

• Salgsstyring, Pipelinestyring og opsætning af

• Bestyrelse, ledelse, forandringsledelse,
økonomistyring og administrative processer

de rigtige salgs-KPI’er

Salg

• Opkøb/fusion af selskaber, etablering af joint

• Opbygning af ekstern (agent, forhandler) og

venture, restrukturering og synergieffekter

intern salgsstyrke på de enkelte markeder

•
• Udvikle en organisation til at nå det fælles mål

• Rekrutteringsforløb fra jobopslag til pre- og

• Udviklet værktøjer i alle HR-discipliner baseret
HR

på adfærdskoncepter

onboarding
Rekruttering

• Udvikle en organisation kommercielt på nationalt,

• Employer Branding
• Karriererådgivning

internationalt og globalt plan

•
• Implementering af markedsføringsstrategi (offline

• Udvikling af IT-strategi
• Implementering af tekniske og økonomiske IT-

og online)

• PR- og kommunikationsstrategi
Markedsføring

• Udvikling af seminar og kurser

systemer
IT

• Implementering af CRM-systemer
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