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Konsulterna hos BIIR väljer Firebrand Training
Tid är pengar
Specialanpassad
kompetensutveckling
Kvaliteten är avgörande

i utbildning, vilket är ett väldokumenterat

utbildning som säkrar de gemensamma

fördelarna störst men dessutom sparar

faktum. I IDC rapporten ”Impact of Training

referensramarna.

konsulterna också viktig tid när de väljer

on Project Success” kom det fram att projekt

Hos BIIR har de valt att enbart anställa

Firebrand ”Vårt folk är mycket fokuserade på

som allokerar 7% av budgeten till utbildning

seniorkonsulter med många års erfarenhet:

att använda tiden väl. De får själva en andel av

levererar tydligt bättre resultat än projekt där

”Vi har några riktigt vassa medarbetare med

intäkterna så de är inställda på att inte slösa

Sedan Jonas Bojer startade konsultföretaget

bara 4% är avsatt till utbildning.

15-20 års erfarenhet som har fått fri tillgång

tid och gå miste om fakturerbara timmar.

BIIR 2008 har de hjälpt en lång rad

till utbildning. De väljer själva vad de vill ha och

De är medvetna om att när de är på kurs är

internationella företag att framgångsrikt driva

var de ska ta det”.

de inte hos kund och de vill inte slösa tid på

sina stora projekt. Företaget är sammansatt

“Vi lägger mycket pengar
på utbildning – och
det är en fantastiskt
bra investering hos
Firebrand”

av ett team specialister inom ingenjörskonst,
projektledning och design. Alla arbetar
tillsammans tvärs över yrkesgränserna som
ett både starkt och mycket flexibelt team.
Som de själva säger i företaget: ”BIIR är
superkompetens att hyra”.

gammeldags kurser”. Jonas berättar vidare att
medarbetarna alltid är glada när de kommer
från Firebrand. De tycker de har lärt sig en
massa med en effektiv metod där de lär sig
allt på en gång. ” När man sprider utbildningen
över längre tid, som man gör på andra ställen,
får de inte kunskaperna att sitta. Men med
Firebrand känner de att de får verktyg de

Certifieringar skapar framgång

En annan avgörande faktor för framgångsrika

Firebrand är bättre

direkt kan använda ute hos kunderna”. För

Hos BIIR inser man värdet av utbildning

projekt är test och ackreditering. IDC tittade

Hos BIIR väljer konsulterna Firebrand Training

BIIR är Firebrand den snabbaste vägen till

och samtliga medarbetare får fri tillgång till

på olika utbildningar på marknaden och

för sin kompetensutveckling. Det levereras

kunskap och certifiering och det slösas inga

utbildning. Seniorkonsulten, tillika ägare,

hur de olika varianterna påverkade det

både öppna kurser och specialanpassade

fakturerbara timmar. Så gör accelererad

Jonas Bojer berättar: ”Vårt folk får alltid beröm

överordnade projektets resultat. De fann att

kurser inom projektledning, som till exempel

inlärning skillnad för ett av landets bästa

för sin ledning och det vinner samarbetet

ju fler ackrediterade experter som ingår i ett

Lean Six Sigma, till BIIR.

konsultföretag.

på. Vi levererar inte bara varan, vi lyfter också

projekt, desto troligare är det att projektet

”Våra yrkesmänniskor väljer Firebrand för de är

Som Jonas säger: ”Våra medarbetare är vår

verksamheten hos våra kunder”.

uppfyller sina mål. Det räcker alltså inte att

bäst” säger Jonas. Efter en grundlig inventering

största tillgång och vi lägger mycket pengar på

Förutsättningen för BIIRs framgångar är att ha

ha 20 års erfarenhet för att leverera en räcka

av marknaden stod det klart att Firebrand har

utbildning av dem – och det är en fantastiskt

rätt kompetens och det kräver investeringar

framgångsrika projekt, det måste också till

det bästa erbjudandet. Dels var de akademiska

bra investering hos Firebrand”.

