Information

Iværksætterkursus

2022

KURSUSPERIODE
Uge 5, fra 31/1 til 4/2.
Uge 6, fra 7/2 til 11/2
Uge 8, fra 21/2 til 25/2
Kan suppleres med Opbygning af websider og SoMe:
Uge 7 fra 14/2 til 18/2
UNDERVISNINGEN FINDER STED
Campus Bornholm, Kursusafdelingen,
Merkurvej 10, 3700 Rønne
TIDSPUNKT FOR UNDERVISNINGEN
Alle dage fra kl. 08:00 – 15:25

Skab din egen
virksomhed

TILMELDING
Er du i beskæftigelse, skal du tilmelde dig via
www.voksenuddannelse.dk
Det er muligt at tage dele af uddannelsen.
Se www.voksenuddannelse.dk
og søg på kviknr.
400408Iværksæt310122
Er du ledig, skal du tilmelde dig via din sagsbehandler på
Jobcentret.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Har du brug for mere information kontakt:
Konsulent og underviser Ea Holten Pedersen,
Mail: ea@campusbornholm.dk
Tlf: 2327 1742
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen
Mail: spe@campusbornholm.dk
Tlf: 3065 0228

Du kan supplere kurset med
deltagelse på
”Grundlæggende IT” og
”Opbygning af websider og SoMe”
Vi skaber og samler de bedste
uddannelsestilbud til gavn for
elever, erhvervsliv og Bornholm.
Læs mere på campusbornholm.dk

– fremtiden starter her

Iværksætterkursus

CAMPUS BORNHOLM UDBYDER ET 3 UGERS
IVÆRKSÆTTER-KURSUS.
DET HENVENDER SIG BÅDE TIL DIG SOM ER LEDIG,
til DIG SOM GÅR MED DRØMMEN OM AT STARTE
VIRKSOMHED, MEN OGSÅ til DIG SOM SÅ SMÅT ER
STARTET, ELLER til DIG SOM ER I GANG MED DIN
VIRKSOMHED.
OM KURSET
Kurset foregår på Campus Bornholm og er et arbejdende værksted, hvor du
bliver undervist i og arbejder med at bygge egen virksomhed op. Når kurset
slutter, står du med en grundlæggende forretningsmodel og de nødvendige
værktøjer til at blive iværksætter.
Iværksætteri kræver en forretningsplan, der beskriver alle dele af din
virksomhed. Hvis drømmen er bristet, ved du også hvorfor.
Det er et vigtigt styringsværktøj for at opnå succes som iværksætter. Skal
du i banken for at tale om en kassekredit, kommer du ingen vegne uden
forretningsplan.

DET ARBEJDENDE VÆRKSTED
Undervisningsformen er både teoretisk undervisning i de værktøjer, du har
brug for til at bygge din forretning op og praktisk arbejde med at skrive din
forretningsplan.
Den teoretiske undervisning, som er sammensat af kompetencegivende AMU
kurser, sikrer at du kommer hele vejen rundt, - om din forretningsidé, - om
produktet eller ydelsen, - om dine kunder, - dit marked, - markedsføring, - salg
og ikke mindst budgetter og regnskab.
På det arbejdende værksted vil du også møde repræsentanter fra bl.a. bank,
SKAT, revisor, advokat, forsikring og a-kasse.

De praktiske opgaver foregår på pc, og kendskab til IT er nødvendigt. Du kan
med fordel deltag i kurset ”grundlæggende IT” i uge 3 og 4.
Vi afholdt senest et iværksætter kursus i 2016 og flere af deltagerne
har etableret virksomheder.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til ledige, der går med drømmen om at starte egen
virksomhed og man får svar på, om forretningsidéen kan bære eller må forblive
en drøm.
Kurset er også for ledige, der vil starte virksomhed som selvstændig
bibeskæftigelse. og dem der allerede er gået i gang.

INDHOLD
Iværksætterkurset er sammensat af følgende arbejdsmarksuddannelser i
ugerne 5, 6 og 8:
48763
49627
46472
45965
47562
44396

Iværksætteri - ny forretningside (3 dage)
GDPR og IT-sikkerhed (2 dag)
Personligt salg – kundernes behov og løsninger (3 dage)
Placering af resultat- og balancekonti (2 dag)
Valg af markedsføringskanal (2 dage)
Præsentationsteknik i administrative funktioner (3 dage)

Kurset kan supleres med ”Opbygning af websider og SoMe”
som afholdes i uge 7:
45383 Grafik og tekster til virksomhedens website (2 dag)
48404 Opbygning af virksomhedens website (2 dag)
45383 Sociale medier som kommunikationskanal (1 dag)

