
Enthousiaste, energieke houding

Affiniteit met creatieve branche 

Aantoonbare ervaring in het geven van

(online) teambuilding

In bezit van sfeervolle ruimte waar je

ongestoord je sessies kunt geven

Laptop met scherp beeld en goed

geluid en een snelle internetverbinding

In het dagelijks leven ben ji j  behendig

in het improviseren

Je neemt je werk serieus, reageert snel

op aanvragen en komt je afspraken na

Wat wij verwachten van jou

Buro Bis groeit! 

Daarom zijn wij op zoek naar een sprankelende trainer (zzp'er) die ons team komt versterken. 
 

Buro Bis biedt energieke (online) teambuilding voor leuke organisaties die wel een boost kunnen gebruiken. Onze

teambuilding is uniek door het speelse, verbindende en positieve karakter. Het afgelopen jaar is onze online

teambuilding enthousiast ontvangen. Nog steeds weten veel geweldige teams Buro Bis te vinden. Daarom zijn wij

op zoek naar een sprankelende trainer, die zelfstandig energieke teambuildings kan verzorgen. 

Nu online en straks op locatie. 

            www.buro-bis.nl 

Persoonlijke training en

begeleiding door de oprichter

van Buro Bis

Toegang tot een succesformule

achter onze teambuildings

Een duurzame samenwerking, van

minimaal een half jaar

Goed en snel betaald voor jouw

tijd en energie

Daarnaast krijg jij

Mail vervolgens je video én een link naar je

website/LinkedIn/cv uiterli jk donderdag 20 mei naar

info@buro-bis.nl. Als we enthousiast zijn, ontvang je een

uitnodiging voor een online gesprek op dinsdagavond 1 juni

of woensdagavond 2 juni. 

Wij hangen vast de slingers op en kijken uit naar jouw

persoonlijke video.

G E Z O C H T :  S P R A N K E L E N D E  T R A I N E R

Ben jij helemaal enthousiast? Maak dan een korte

one-shot-video van 1 á 2 minuten, met daarin:

Teamspirit met confetti

Super leuke en enthousiaste

klanten 

Meer energie, want onze

teambuilding bruist aan alle

kanten! 

Een tof welkomstcadeau, want

onze samenwerking moet

natuurli jk gevierd worden

Wij brengen jou

Kort iets over jezelf

Waarom wij beiden een confettikanon afknallen als we gaan

samenwerken

Sluit je video af met een korte online energizer, waarin je

ons direct energie geeft bij het zien van jouw video

En, het is een one-shot-video, dus geen stress met editen ;-)

Yes !

@Buro_Bis             

https://buro-bis.nl/
https://buro-bis.nl/
mailto:info@buro-bis.nl
https://www.instagram.com/buro_bis/

