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Konsulenterne hos BIIR vælger Firebrand Training
Tid er penge
Specialtilpasset
kompetenceudvikling
Kvaliteten er altafgørende

kompetencer, og det kræver investering

skal uddannelse til, som sikrer den fælles

udbytte bedst, men derudover sparer

i uddannelse, det er et veldokumenteret

referenceramme.

konsulenterne også vigtig tid, når de vælger

faktum. I IDC rapporten “Impact of Training on

Hos BIIR har de valgt kun at ansætte

Firebrand: ” Vores folk er meget fokuserede

Project Success” blev det dokumenteret, at

seniorkonsulenter med mange, mange års

på ikke at spilde tiden. De får selv andel af

projekter som allokerer blot 7% af budgettet

erfaring: ”Vi har nogle rigtig hardcore folk med

fakturaen, så de er jo opsatte på ikke at spilde

Siden Jonas Bojer startede konsulent-

til træning, leverer signifikant bedre resultater

15-20 års erfaring ansat, og dem har vi givet

tiden og miste fakturerbare timer. De ved

virksomheden BIIR i 2008, har de hjulpet en

end projekter, hvor kun 4% af budgettet er

adgang til fri uddannelse. De vælger selv hvad

godt, at når de er ude på kursus, er de jo ikke

de vil have og hvor de vil have det”.

hos kunden, så de ønsker ikke at spilde tiden

lang række af internationale virksomheder

på gammeldags kurser”. Jonas fortæller

med at drive deres store projekter med succes.
Virksomheden er sammensat af et team af

“De får nogle værktøjer
som de kan bruge til
noget med det samme
ude hos kunderne”

specialister indenfor ingeniørvirksomhed,
projektledelse og design, som alle arbejder
sammen på tværs af fag som et både stærkt
og ultra fleksibelt team.
Som de selv siger det i virksomheden: ”BIIR er

videre, at medarbejderne altid er glade, når
de kommer fra Firebrand. De synes, at de har
lært en masse og har fået et effektivt forløb,
hvor de lærer det hele på én gang: ”Når man
spreder træningen ud over længere tid, som
de gør andre steder, får de ikke læringen ind
under huden. Men med Firebrand føler de, at

superfærdigheder til leje”.
afsat til uddannelse.

Firebrand er bedre

de har fået nogle værktøjer, som de kan bruge

Certificering giver succes

En anden afgørende faktor i forhold til

Hos BIIR vælger konsulenterne Firebrand

til noget med det samme, når de kommer

Hos BIIR anerkender man værdien af

succesrige projekter er test og akkreditering.

Training til deres kompetenceudvikling,

tilbage hos kunderne.” For BIIR er Firebrand

uddannelse og der er fri uddannelse til

IDC så på de forskellige typer af uddannelse

og der levereres både åbne kursuspladser

den hurtigste vej til ny viden og certificering, og

samtlige medarbejdere. Seniorkonsulent og

på markedet, og hvordan de forskellige typer

og specialtilpassede kurser indenfor

der er ingen spild af fakturerbare timer. Sådan

ejer Jonas Bojer fortæller: ”Vores folk får altid

påvirkede det overordnede projekt resultat.

projektledelse som eksemplevis Lean Six

gør Accelereret indlæring forskellen for én af

ros for deres styring, og det giver overskud til

De fandt, at jo flere akkrediterede eksperter

Sigma til BIIR: ”Vores fagpersoner vælger

landets dygtigste konsulentvirksomheder.

det mest optimale samarbejde.

der er på et projekthold, jo mere sandsynligt

Firebrand, fordi de er de bedste” fortæller

Som Jonas siger det: ”Vores medarbejdere er

Vi leverer ikke bare varen, vi løfter virksom-

er det, at projektet opfylder sine mål. Det er

Jonas. Efter en grundig research på

vores vigtigste aktiv, vi bruger mange penge på

heden hos vore kunder”.

altså ikke nok at have 20 års erfaring for at

kursusmarkedet var det klart, at Firebrand

uddannelse af dem – og det er en fantastisk

Grundlaget for BIIRs succes er de rigtige

levere succesfulde projekter på stribe, der

havde det bedste tilbud, Dels var det faglige

god investering hos Firebrand”

