Frågor och svar om Anställning/F-skattare och Franchise i TBST Gruppen.
GRUNDREGELN är att ”Alla med någon form av kompetens inom våra affärsområden
passar in”. Meriterande är att ha en vilja och våga förverkliga sig själv på ett smart sätt.
Vi söker inte efter folk utan erbjuder duktiga människor sysselsättning.

”Hos oss är Du en del i/samtidigt Din egen i kollektivet”
1. Saknar företag men är kunnig inom ett område:


Det går utmärkt att arbeta med oss om Din inställning är att Du vill utveckla det Du är
duktig på och låta andra sköta annat som de är proffs på . Du bör här ha en inställning
att arbeta motsvarande egen företagare som frilans/f-skattare. Se vidare pkt 3.

2. Saknar företag och pengar men är kunnig:


Du måste ha samma attityd som pkt 1. Din inställning är att vara precis som en
Franchisetagare med dess fördelar (se pkt 6).



Du kan låna hos oss men vi påpekar tydligt att Du måste våga fatta Ditt beslut. Dig
passar det att bli F-skattare/Frilansare (=som att driva eget företag fast vi sköter allt
som om Du hade eget företag). Är Du tveksam på Dig själv eller oss så skall Du inte
gå vidare.

3. Vill försöka fast jag saknar företag:


Roligt, Du har kompetens och kan då bli en F-skattare/Frilans. Det betyder att Du får
samma förmåner som en Franchisetagare. Du får eget område/marknadsföring/interna
kunder/billig experthjälp bl a.



Kostnader och intäkter är detsamma som att Du har eget företag (Franchise) med den
skillnaden att låga kostnader tas ut för att hantera skatter mm.



Du kan alltid låna till avgiften hos oss.
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4. Vill inte ha annat än en anställning:


Finns specifika projekt där alla andra i gruppen saknar kompetens eller att de är
upptagna med andra arbeten så kan anställning komma på tal.



Notera att det sällan är frågan om heltidsanställningar.



Däremot om Franchisetagare/F-skattare i gruppen önskar anställa Dig då är det ”som
vanligt”. Där finns möjligheter till heltidsanställning som vi anser idag inte alls är lika
tryggt som det var för 20 år sedan.



MEN har man eget företag och söker så fungerar anställning inte alls ! Man kan
inte både ha eget företag och vara anställd. Vi kan inte acceptera att vi genererar
kunder som Du bygger relation med och kan fakturera utan vår vetskap. Illojal
verksamhet söndrar bygget tillsammans.

5. Jag har eget företag men ingen omsättning:


Det fungerar utmärkt. Du går bra att bli Franchisetagare och får alla dess fördelar.



Du har kompetens och vill bygga upp kunder till full sysselsättning som vi hjälper till
med. Se vidare pkt 6.
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6. Jag vill absolut bli en Franchisetagare med mitt företag men är tveksam
över Er som Franchisegivare och vad det kan ge mig/mitt företag för
fördelar:


Vi som Franchisegivare visar med marknadens lägsta Franchiseavgifter att vi skapar
en bra start för varje Franchisetagare. Ingen i gruppen skall inte bedriva en verksamhet
med för höga kostnader direkt eller fortsättningsvis.



Vår ambitionsnivå är att använda merparten av Franchiseavgiften till direkt
marknadsföringsstöd till våra Franchisetagare. Vi har själva inga dyra
kontorskostnader, höga löner osv utan vårt fokus är att bygga enskilda varumärken och
skapa sysselsättning till duktiga människor.



Fördelar för Dig/Ditt företag: Vi stödjer Ditt företag med marknadens kraftfullaste
marknadsföring (riktad reklam/email/gratissiter/Blocket annonsering/annonsering i
gratistidningar-Facebook-Instagram mm).



Vi sköter allt Du inte själv vill syssla med till självkostnadspris. Du får en
grundtrygghet i alla företag som ingår i gruppen som kommer att förse Dig med jobb.
Du får bra avtal i gruppförsäkringar och hjälp med Juridisk hjälp, avtalsskrivning och
liknande. Rabatter i de avtal vi sluter.
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