БИЛ ЛЮИС
Резултатът от моите консултации се
определя с три думи - печалба, нови
идеи, устойчив растеж.
Бил Люис е президент на Extension Management
Inc. (EMI), Мениджърска консултантска група,
обслужваща организации, които се стремят към
положителен
растеж
чрез
максимално
използване на силните страни и талантите на
своите хора, планиран процес на подобряване и
холистично стратегическо планиране.
За повече от 30 години като ръководител Организационно развитие и Човешки
ресурси и бизнес треньор, Бил Люис е помагал на хора и компании да постигнат
нови нива на успех и ефективност.
Бил е умел фасилитатор при съдействието на организациите за постигане на
целите им. Той е помогнал на много бизнеси да се превърнат от Добри към
Велики. Като ‘доктор’ за бизнеса, той е играл ключова роля в много етапи в
процеса на планиране на организационното развитие.
Области на неговата работа са:



Организационна диагностика



Промяна на културата / Оформяне на културата



Стратегическо планиране



Обучение



Решаване на проблеми



Развитие на служителите и организационно развитие



Личностно развитие

От 1971 г. до 1990 г. Бил работи в корпоративния свят - за текстилната фирма Bear
Brand Hosiery, Fayetteville, Ark., за компанията за инокс Greenville Tube Clarksville,
за вестник Las Vegas Review Journal и за електрическата компания Baldor Electric,
където е директор на отдел образование и корпоративно развитие.
От 1991 започва частната практика.
Професионалният опит на г-н Люис включва:



Международен консултант - Бил Люис е работил за Министерството на
петрола на Ирак, Федерацията на работодателите и индустриалците в
Кипър, Американско-Гръцката търговска камара в Атина, бизнес училища и
университети в Русия, Узбекистан, Турция, Черна гора, Мексико, Китай.

Работи и с много американски компании, опериращи на международните
пазари. Работи интензивно с правителството на Съединените щати,
включващо Американската агенция за международно развитие (USAID) и
посолства по света.



Вдъхновяващ учител - Бил е провел редица семинари, консултации и
програми за обучение в САЩ, Канада, Европа, Азия и Африка. Разработил
е цялостна система за подобряване на процесите, които пораждат
организационен и мениджърски растеж. Когато обучава студенти, Бил ги
води с успешни стъпки в конкурентния свят на глобалните пазари.
Лекциите му са интерактивни, енергизиращи и мотивиращи, с практически
приложения за техния индивидуален живот.



Лектор в редица университети в целия свят - Централна Азия, Узбекистан
и Казахстан, бизнес училища и университети в Турция, Мексико, Китай, в
няколко в университета в Гърция (Катерини и Атина), в UDG университета
в Черна гора, в университети в Русия (Москва и Иваново). Бил е изнасял
лекции в Търговската камара на САЩ и на Гърция в Солун. Избран е за
почетен професор на деня в Mississippi State University в САЩ.

Extension Management Inc.
www.WorldClassBusinessConsultant.blogspot.com

