Drömmer du
om eget företag?
Här finns din möjlighet!
FÖRETAGARSKOLAN

I JÖNKÖPING

FÖRETAGARSKOLAN
I JÖNKÖPING

Gilla oss på facebook!

Adress
Oxhagsgatan 74
Öxnehaga
561 50 Huskvarna

Kontaktperson
Pia Nurro
Tel
0725-89 85 87
Mail pia.nurro@jonkoping.se

Vad kommer vi att få göra?
För att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att starta, ta över och driva eget företag får
du en individanpassad utbildning. Den har tre steg:

1

Först handlar det om att bli förberedd. Vi jobbar för att du ska få en bra bild av
vad du är duktig på och vilka kunskaper du har. Lär dig hur du gör en omvärldsanalys, hur samhällsstrukturer ser ut, hur samhällsfunktioner samverkar och hur de
påverkar begrepp inom ekonomi. Vi lär dig också smarta sätt att gå från ord till
handling.

2

Här lär du dig hur du startar ditt företag. Vi går igenom din affärsidé, berättar
om olika företagsformer, försäkringsfrågor, grundläggande företagsekonomi,
ekonomitermer, rättigheter och skyldigheter, arbetsmiljö, marknadsföring, arbetsmarknadens parter m.m.

3

Slutligen får du stöd och handledning i uppstartandet av ditt företag, där vi hjälper
dig välja rätt väg för registrerandet av just ditt företag. Du får även stöd och handledning under den första tiden där vi ger dig råd i sitatuationer du behöver det.

Eftersom utbildningen är anpassad för just dig, väljer du själv hur snabbt du vill gå vidare i stegen
och bli klar med utbildningen. Målet är såklart att du ska kunna försörja dig på ditt företag!

Ingår det något mer?

Till vem vänder vi oss?

Extern specialistkompetens kommer att
stå till ditt förfogande på olika sätt och vis.
Träffa olika föreläsare och utbildare, t.ex.
bank- och försäkringsfolk, redovisningskonsulter, personal från Skatteverket etc.

Välkommen!

Till dig som bor på Öxnehaga,
Österängen, Råslätt eller Huskvarna söder och vill starta företag här
eller någon annanstans.
Till dig som vill starta eller ta över
ett företag på Öxnehaga, Österängen, Råslätt eller Huskvarna söder
men som bor någon helt annanstans.

