Nature and You

Kauppiaskoulutus
Sinustako uuden sukupolven hyvinvointialan ammatilainen
Nature and You Kauppiaskoulutus
(terveys, hyvinvointi, elämäntapa ja syväjohtaminen)
Haetko uuraa kaupan alalta, nyt olisi tarjolla oiva tilaisuus hakea ilmaiseen Nature and You
Kauppiaskoulutukseen jossa opetetaan:
- Palvelutaito ja sen merkitys asiakaskokemuksessa
- Yhtiön ja kaupan hallinnollinen rakenne
- Markkinointitaito ja sen merkitys osana jatkuvaa kehitystä
- Logistiikka ja varastonhallinta, sen suunnitelu ja ylläpito
- Johtamistaito, tietoisuus ja syvän johtamisen perusteet
- Kommunikoinnin perustat ja sen rooli palvelutyössä (vieraileva luennoja)
- Tuote- ja palvelutietous (luontaiset yrtit, mausteet, ruoka, kosmetiikka, sekä täsmätuotteet)
- Ostaja-, yhteistyö- ja neuvottelutaidon kehitys
- Henkilöstön hallintataito, tehokas koordinointi, sekä delegointitaito
- Finanssi-, strategia- ja hallintotietoisuus sekä oman tehtävälistan suunnittelu
- Lakisääteiset velvoitteet, oman toiminimen perustaminen, sekä itsekehitys suunnitelma
Koulutuksessa painotettaan lisäksi käytännön osaamista, jota kehitetään kaupassa ja osallistumalla
eri tilaisuuksiin ja neuvotteluihin tukkujen ja yhteistyökumppanien kanssa. Koulutus kestää 9
kuukautta. Koulutukseen valitaan max kolme henkilöä per vuosi, iällä tai kansalaisuudella ei ole
merkitystä mutta kehotamme erityisesti nuoria hakemaan koulutukseen.
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Sitoutuminen
- Koulutus- ja luentotunteja 190
- Käytännon kauppa kokemus tunteja 280
- Käytännon tapahtumiin osallistumistunteja 40
- Etäopiskelutunteja noin 190
Odotamme hakijalta määratietoisuuttaa ja todellista halua kehittyä ja oppia, sekä tietenkin
palveluhenkisyyttä. Kielitaito nähdään etuna, suomenkieli on välttämätön mutta erityisesti ruotsi,
englanti, ja italia nähdään hyötynä. Mitään erityistä koulutuspohjaa ei vaadita koska haemme sopivaa
ihmistyyppiä, itse tietotaito kehitetään koulutusohjelman kautta.
Hakuaika päättyy 30.9.2018, haastattelut pidetään 8-14.10.2018, itse koulutus alkaa 29.10.2018 ja
päättyy 28.7.2019.
Yhdelle tarjotaan Nature and You kaupan kauppias-sopimusta, muiden kanssa neuvotellaan
mahdollisuuksista jatkon suhteen.
Koulutus perustuu HICCS (www.hiccsglobal.com) hallintomentelmiin ja pääkouluttajana toimii
konsultti, valmentaja ja Dolce Vita Global toimitusjohtaja Niklas Christides jolla pitkä kansainvälinen
tausta eri yhtiöiden ja henkilöston kehittämisessä (mm. Rolls-Royce ja SAS)
Vapaamuotoiset hakemukset, joissa perustelu omasta soveltuvuudesta ja syy miksi
koulutusohjelmaan haetaan, voi lähettää osoitteeseen info@natureandyou.fi
Lisätietoa saa puhelimitse +358442304900

Yhtiöille
Yhtiöille tarjoamme mahdollisuutta ostaa kolmea paikkaa koulutusohjelmaan per vuosi. Soveltuu
esim. nykyisille tai tuleville esimihille ja kauppiaille.
Osallistuja saa saman koulutuksen ilman käytännön kokemus tunteja. Käytännön opit käydään omassa
yhtiössä.
Koulutuksen hinta on 2200 € kolulutustunneista + 400 € koulutusmateriaaleista = 2600 € + ALV.
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