
Bli en del av Veterankrafts 
framgångsrika team!
Veterankrafts beprövade franchisekoncept ger dig en bra
start på ditt företagande med hjälp av kraften hos veteraner.

Skulle du vilja starta eget företag, med ett helt
supportteam i ryggen? Veterankraft har ett beprövat
franchisekoncept som snabbt ger dig avkastning på 
din investering.

Du startar upp utan dyra lokal-, maskin- eller personalkostnader.

Inträdesavgiften är begränsad och under första året, återinvesterar 
Veterankraft en stor del av inträdesavgiften i marknadsföring.

Vi ger dig en gedigen utbildning och du får coachning längs vägen.

Supportkontoret hjälper dig med marknadsföringen samt sköter 
löneutbetalningar och fakturering.

Du har ensamrätt inom ditt distrikt.



Om Veterankraft

Veterankraft är ett tjänste- och bemannings-
företag som har ett 30-tal kontor runtom
i Sverige. Våra veteraner hjälper tusentals
privatpersoner och företag varje år med
många olika tjänster. 

Privata hushåll hjälper vi med det mesta i
hemmet, såsom trädgård och hantverk t. ex.
Vi erbjuder företag en effektiv bemannings-
lösning på hel- eller deltid under kortare
eller längre perioder inom allt från
administration till chefstjänster.

Våra veteraner är pensionärer som vill förgylla
vardagen genom att jobba extra och som
jobbar för att de vill, inte för att de måste,
vilket återspeglas i deras arbetsglädje i allt
de företar sig. Våra kunder är nöjda, då
veteranerna har så lång erfarenhet och stor
kunskap att dela med sig av.

Ansluter du dig till oss, tillhör du dessutom
ett av Sveriges Gasellföretag. Vi har förärats pris 
som ett av Sveriges snabbast växande företag
fem år i rad (2014 - 2018) av Dagens industri.

       Vi vill meddela att ”Bengan”
är en utomordentligt trevlig och
skicklig person. Han är omtänksam
och lämnar efter sig trädgårds-
arbeten som gör besökare
avundsjuka. Tack! 

“

“
Karin i Sollentuna, ägare till en 
alltmer välskött trädgård.

       Maurizio sköter jobbet med 
bravur och gör det lilla extra, då 
han har lärt sig våra system för att 
kunna göra jobbet ännu bättre. 
Dessutom får vi daglig statistik om 
parkeringsläget.

“

“
Tomas Jonsson,
Verkstadschef, Bilia Haga Norra



Varför veteraner?

Veteraner har lång erfarenhet att luta sig tillbaka emot och därmed
blir startsträckan kort när de påbörjar ett uppdrag. De jobbar inte
för att de måste utan för att de vill fortsätta använda sin yrkeskunskap, 
göra en insats, uppleva en härlig gemenskap med kollegor och kunder 
samt ha möjligheten att få jobba på sina egna villkor.

Är du rätt för Veterankraft?

God lokalkännedom och ett utbrett kontaktnät på orten

Tycker om att jobba med människor

Är kunnig inom försäljning och har ett stort personligt driv

Är serviceinriktad

Vet vad det innebär att motivera och leda personal

Kan hantera affärssystem och har en administrativ ådra

Är villig att satsa på att utveckla ditt egna företag

För att lyckas som franchisetagare tror vi att du har någon
av följande egenskaper:



Veterankrafts värdeord

Våra värdeord, som genomsyrar
verksamheten och som vi vill att
du som blivande franchisetagare
delar med oss, bildar akronymen
PEGG, där bokstäverna står för

Professionalism

Engagemang

Glädje

Gemenskap

        Jag har varit egen företagare och 
tycker det är skönt att kunna styra mig 
själv. Då det fanns ett färdigt koncept 
där man jobbade med veteraner och 
eftersom jag tidigare själv haft svårt
att få jobb pga att jag var lite äldre, så 
var det ett koncept som gjorde att jag 
kände att jag kunde hjälpa fl er äldre in 
på arbetsmarknaden.

“

“
Peter Nisser, franchisetagare
i Jönköping om varför han valde 
Veterankraft

Intresserad?
Läs mer på:
veterankraft.se/franchise/
Kontakta oss: 08-520 018 05
blifranchisetagare@veterankraft.se


