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Per s on al Poten tial
Personal Potential
De bron voor persoonlijke ontwikkeling in Nederland
Ontwikkelaar en distributeur van geavanceerde HR instrumenten voor het in kaart
brengen en benutten van Persoonlijk Potentieel
Intellectueel eigendom gevalideerd door de vakgroep Psychologie & Communicatie
van de Universiteit Twente in 1998
zoekt:

Zakelijke intermediairs met commerciële ambitie die hun
relatienetwerk voorzien van een geavanceerd HR instrument.

De HR instrumenten:
•

Dienen voor de optimalisering van het selectieproces waarbij de HR manager/
recruiter – uw opdrachtgever – het instrument inzet om:
o sneller de juiste persoon voor de vacante functie te vinden identificeren
o de loopbaanmogelijkheden van hun medewerkers in kaart te brengen
o kandidaten/personeelsleden efficiënter te gaan aansturen
o belangrijke informatie over de kandidaten te beheren via de beveiligde
profiel database
o routinematige werkzaamheden uit handen te geven aan de technologie

De HR instrumenten zijn:
1. Online Competentie Detector (http://www.competentieprofiel.net)
2. Online Prestatiemotivator (http://www.prestatiemotivator.nl)
Beide instrumenten worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.
De zakelijke intermediair draagt zorg voor de behoefte-inventarisatie om te
komen tot een perfecte match tussen vraag en aanbod.

Zakelijke intermediairs	


Per s on al Poten tial
Profielbeschrijving:
De zakelijke intermediair heeft:
•
•
•
•
•
•
•

een HBO/WO werk- en denkniveau
bewezen affiniteit met HRM en/of psychologische modellen
+5 jaar ervaring in de commercie of het ondernemerschap
een leeftijd van 35 tot 55 jaar
zakelijk relatienetwerk bestaande uit > 25 bedrijven met een HR
afdeling die toe zijn aan de nodige vernieuwing of reorganisatie
de volgende kwaliteiten: zelfstandigheid, zakelijkheid,
vindingrijkheid, initiatief en flair.
Een uitstekende motivatie
Valide groeikansen en motivatoren zijn o.a.
o Positieverbetering in de maatschappij
o Opbouwen van een semi passief inkomen
o (Door-)starten en uitbouwen eigen onderneming
o Uitbreiden relatienetwerk met inspirerende mensen die echt
wat te vertellen hebben
o Benutten van je eigen persoonlijk potentieel
o Bedrijven helpen om het persoonlijk potentieel van hun
mensen maximaal te benutten en daarvoor dubbel beloond
worden
o Meer tijd besteden aan verrijkende activiteiten, boeiende
activiteiten die een beroep doen op je kwaliteiten, groeikansen
en expertise en bovendien voor een interessant (extra)
inkomen zorgen
o Een handicap of ziekte, niet afgemaakte studies, stress op het
werk, eenzaamheid, gebrek aan goede gesprekken en leuke
mensen om je heen, een echtscheiding, een eentonig
privéleven, een dominante partner, foute politici op de TV,
vrienden die geen echte vrienden blijken te zijn, mensen die je
leven onnodig zuur maken, ouders die klagen dat je het nooit
goed doet, veeleisende kinderen inclusief eigen innerlijk kind,
vreselijk verwend zijn, schuldeisers, de belastingdienst,
vervelende buren, ontslag, etc..
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De zakelijk intermediair werkt als zelfstandig ondernemer en kan kiezen
voor samenwerking als
1. Vertegenwoordiger
2. Houder
3. Verdeler
De vertegenwoordiger maakt gebruik van de website van Personal Potential
om het HR instrument naar keuze aan te bieden bij zijn/haar netwerk. Deze
samenwerkingsvorm is aanbevolen voor sales professionals die graag hun
eigen onderneming starten en daarvoor een passend product zoeken.
De houder en de verdeler maken gebruik van hun eigen versie van het HR
instrument naar keuze op hun eigen website en genieten van een volledige
exclusiviteit in het rayon dat hun is toegekend. In totaal zijn er 12 posities
die verdeeld worden over 12 gelijkwaardige rayons in Nederland en
Vlaanderen. De houder en verdelers hebben de toestemming om het product
onder hun eigen merknaam aan te bieden.
Alle informatie over het vergoedingssysteem leest u in bijbehorende excel
file.
Indien u geïnteresseerd bent in het zakelijk intermediairschap vraagt u nu
dan de excel file met het vergoedingssysteem aan. Hieraan zijn geen kosten
verbonden.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ir. Maarten G.A. van Mook
Human Potential Consultant
Licentiegever
http://www.personal-potential.com
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