Utbildning inför start av egen
näringsverksamhet
Ta steget mot att starta och driva ett eget företag!

Har du en affärsidé som du vill göra verklighet av? Efter avslutad utbildning har du
fått en klarare bild av vad det innebär att starta och driva ett företag och
möjligheten att starta upp din egen affärsverksamhet.

Om utbildningen
Detta är en förberedande utbildning för att utveckla din affärsidé. Vi ger dig
kunskaper, stöd och handledning och du får hjälp att utforma din egen affärsplan.
Du får praktiska och teoretiska kunskaper i företagande och affärsplanering.
Tillsammans utformar vi en utbildningsplan efter dina individuella behov och
förkunskaper. Vid utbildningens slut kan du ta ställning till om du vill gå vidare med
din affärsplan och ta första steget mot ett eget företagande.

Vad ingår i utbildningen?
Från idé till företag Vi tittar på din affärsidé och går igenom hur man
skapar en affärsplan.
Marknadsföring i småföretag Hur ska man tänka och vad är viktigt? Du
får kunskap i hur du ska hantera varumärke, annonsering, försäljning,
marknadsundersökning, marknads- och kundanalys, konkurrensanalys och
kundvård.
Företagsekonomi Vi går igenom din företagsekonomi. Vilka avtalsformer
finns, vad gäller vid prissättning, ekonomi och finansieringsformer. Vi går
igenom grundläggande begrepp inom affärsekonomi.
Företagsadministration Vi går igenom skatt- och momsredovisning,
fakturering, bokföringskunskap, försäkringar.
Övrigt Arbetsmiljö, miljö och jämställdhet är integrerat i utbildningen.

För vem passar utbildningen?
Utbildningen riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Och som har
en affärsidé och vill ta reda på om du ska göra verklighet av den.

Intresserad?
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att ta reda på vilka möjligheter
du har för att få delta.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga.

När är nästa ansökningsperiod?
Det finns inga ansökningsperioder för den här typ av utbildning utan starter sker
löpande efter behov.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är på heltid och rikttid är 5 veckor.

Kostnad och ersättning
Utbildningen är kostnadsfri. Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en
arbetsmarknadsutbildning. Prata med din arbetsförmedlare om vad som gäller just
för dig.
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