Iværksætteruddannelse
Kursusinfo
Få succes med din virksomhed
Trin 1+2+3 på Iværksætteruddannelsen er for dig,
der har tid til at deltage i kursus i dagtimerne og
gerne vil hurtigt og sikkert fra start. På dette
koncentrerede forløb kommer du igennem alle
Iværksætteruddannelsens tre trin, hvor vi tager dig
med 360° rundt om det at etablere og drive en
virksomhed. Du får professionel sparring på din idé
og en omfattende værktøjskasse med konkrete
redskaber til drift og udvikling af din virksomhed.

Kontakt
Joan Yde
27793208
yde@ah.dk

Kursuspris
Deltagerbetaling inkl.
moms
DKK 18.239,75
Pris for jobcentre
DKK 19.415,00

Tilmelding

Uddannelsens indhold
Uddannelsen er opdelt i tre trin med fokus på forskellige emner.

Trin 1 - afklaring
Fra lønmodtager til selvstændig – Hvordan omstiller du dig?
Innovationsproces - Hvordan udvikles din idé til produkt?
Udvikling af forretningsidé/vision
Det hele liv – Hvordan finder du balancen mellem virksomhed og privatliv?
A-kassen – Hvordan bibeholder du et sikkerhedsnet, også som selvstændig?
Rådgivningsmuligheder i opstartsfasen
Baggrund og forretningsmodel – Konkret skitsering af din virksomhed

Trin 2 - værktøjer
Jura – Hvordan sikrer du dig juridisk?
Økonomi – Hvordan finansierer du din virksomhed?
Regnskab og moms – Hvilke regler skal du have styr på?
Salg – Hvordan bliver du god til at sælge?
Markedsanalyse – Hvor er dine kunder?
Forretningsplan – nå dine mål?
Netværk – Hvilke netværk er relevante?
Markedsføring – Hvordan markedsfører du bedst / mest effektivt din virksomhed?
Forsikring – Hvordan skal du forsikres som selvstændig?
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Trin 3 - forretningsplan
Baggrund – Hvordan griber man udvikling af en forretningsplan an?
Vision og mission – Hvordan får du defineret værdierne bag din virksomhed?
Budget – Hvordan får du virksomhedens – og din private – økonomi til at hænge sammen?
Målsætning – Hvor er du om 1 år? Om 10 år?
Strategi og handlingsplan - Hvordan udarbejder du strategi og handlingsplaner? Hvad skal de
indeholde for at visionen lykkes?
Fremtidig sparring og udvikling – Hvordan holder du momentum, skaber vækst og tackler de
udfordringer, hverdagen som selvstændig og virksomhedsejer byder på?

Undervisningsform
Forløbet består af en kombination af undervisning ved oplægsholdere, individuel sparring, online studie,
gruppe- og hjemmearbejde. Derudover udbydes der også forløb som ren fjernundervisning.
Uddannelsen kan afsluttes med en eksamen.
Ud over vores professionelle rådgivere vil du på holdet møde en række andre spirende iværksættere, som
kan byde ind med feedback, gode råd og erfaringer - og måske finder du allerede her dine første kunder
eller samarbejdspartnere.

Forudsætninger
Ingen.

Antal kursusdage
15 kursusdage - hver dag fra 09.00-15.00.
Forløbet afsluttes med sparring om din forretningsplan samt en frivillig eksamen.

Er du ledig?
Hvis du er ledig, kan du i visse tilfælde få dit forløb betalt, hvis du får det godkendt af dit jobcenter. Tag
kontakt til din sagsbehandler i jobcenteret herom. Når forløbet er godkendt, skal du tilmelde dig via
hjemmesiden her.
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Yderligere information
Iværksætteruddannelsen hører under det, der hedder ”Lov om åben uddannelse” og gennemføres i
samarbejde med Infolink Kurser.
Kontakt Jette Rasmussen, tlf. 70 200 903, jr@infolinkkurser.dk, for yderligere information eller læs mere på
Læs mere om iværksætteruddannelsen

Vidste du, at…?
over 5000 nordjyske iværksættere har gennemført uddannelsen.
91% af de virksomheder, som startes efter fuldførelse af
Iværksætteruddannelsen, overlever. Landsgennemsnittet er 60%.
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