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VIL DU VIDE MERE? Ring 70 200 903 eller skriv til  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

Trin 1+2 er for dig, der har tid til at del-

tage i kursus i dagtimerne og gerne vil 

hurtigt og sikkert fra start. Her får du 

et samlet og intensivt forløb, så du 

efter bare 4 uger er godt rustet til at 

tage en beslutning omkring virksom-

hedsstart - og har fået en omfattende 

viden om, hvordan du kommer i gang 

med din virksomhed uden for mange 

startvanskeligheder. 

Er du ledig?
Hvis du er ledig, skal du have forløbet godkendt af 

dit jobcenter.

Trin 1+2 hører under det, der hedder ”Lov om Åben 

Uddannelse”.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om a-

kasse og/eller jobcenter vil godkende din deltagel-

se og betale din deltagelse. 

Har du eller din konsulent praktiske spørgsmål, 

kan I kontakte Inge Christensen på Kursusafde-

lingen på Aalborg Handelsskole på tlf.: 2710 5963 

eller ich@ah.dk

TRIN 1+2
4-ugers daghold

Overvejer DU at starte 
egen virksomhed?
- Kom hurtigt, sikkert og godt fra start

Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

Hvornår?
Holdstart er mandag 

d. 6. juni kl. 9-15

12 dage fordelt på 
4 uger:
6/6, 8/6, 10/6, 13/6, 
15/6, 17/6, 20/6, 
22/6, 24/6, 27/6, 
29/6, 1/7

Alle dage kl. 9 - 15

Hvad koster det?
Hvis du selv skal 
betale for det 
intensive forløb er 
prisen kr.  3900,-
Hvis du er ledig kan 
du i visse tilfælde få 
forløbet betalt. 
Kontakt os for nær-
mere oplysninger.

Hvor?
Undervisningen 
foregår på:
Aalborg Handelsskole
Langagervej 16 
9220 Aalborg Øst

Yderligere 
information:
Jette Rasmussen, 
Infolink Kurser:
70 200 903 eller 
jr@ivaerksaetter-
uddannelsen.dk
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Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  mail@ ivudd.dk

Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

Få den bedste start 

på dit liv som iværksætter 
- tag Trin 1+2 på Iværksætteruddannelsen!

Emner:
• Introduktion: Vi skaber grundlaget for effektiv sparring.

• Netværk: Hvad er mulighederne? Hvad kan du bruge dem til?

• A-kasse: Kan du starte selvstændigt op som bi-erhverv og hvad in-

debærer det?

• Jura: Hvordan sikrer du dig bedst - juridisk set?

• Forsikring: Hvad med forsikring? Hvordan gør du som selvstændig?

• Det personlige salg: Hvordan når du effektivt din målgruppe?

• En iværksætter fortæller: Hør en iværksætter fortælle om sine ud-

fordringer, erfaringer og succeser.

• Strategi - sæt mål og kom i mål: Hvordan udarbejder du strategi og 

handlingsplaner? Hvad skal de indeholde, for at visionen lykkes?

• Pengeinstitut: Hvordan finansierer du din virksomhed?

• Markedsanalyse: Hvor er dine kunder? Hvordan er du bedre end andre?

• Markedsføring: Hvordan markedsfører du bedst og mest effektivt 

dig og din virksomhed? 

• Søgemaskineoptimering: Anvendelige fif til at blive set på internettet.

• Fremtidsplaner: Hvordan kommer du videre? Hvad er dit næste skridt?

• Momsregler: Hvad skal du vide om moms og skat?

• Pressekontakt og synlighed: Hvad kan du gøre for at blive mere 

synlig? Hvordan kommer du i dialog med pressen?

• Økonomi: Få styr på budget og regnskab. Sådan bruger du din revi-

sor! Forstå dit regnskab og brug det målrettet.

• Personlig effektivitet: Hvordan får du mest ud af din tid? 

• Rådgivermøder: Individuel rådgivning og sparring med forskellige 

eksperter fra erhvervslivet. Få gratis svar på dine spørgsmål!

• Sociale medier: Hvordan udnytter du de gratis sociale medier til 

markedsføring af din virksomhed?

Ildsjælen bag iværksæt-
teruddannelsen
Med en baggrund som jurist, HD 

i organisation og selvstændig 

virksomhedsejer siden 1989 er 

Infolink Kursers direktør, Jette 

Rasmussen, ildsjælen bag Iværk-

sætteruddannelsen.

Hun er nordjyske iværksætteres 

”Godmother” og uddanner frem-

tidens ejerledere, idet hun funge-

rer som vejleder, mentor og spar-

ringspartner for iværksættere.

Jette Rasmussen blev kåret som Årets Nordjyske Erhvervskvinde 2007, 

fordi hun bærer en del af æren for, at det går nordjyske iværksættere 

så godt. Siden 1996 har hun uddannet iværksættere til at klare sig som 

selvstændige erhvervsdrivende. De seneste år har 300-500 iværksæt-

tere og ejerledere hvert år benyttet sig af Infolink Kursers uddannelser, 

som på en kompetent og jordnær måde ruster dem til fremtiden. 

Iværksætter ANBEFALER
“Iværksætteruddannelsen har betydet, at jeg er sprunget over mange fald-
gruber ved at åbne egen virksomhed. Vi havde en god dialog på holdet, og 
alle kommer med forslag til løsninger. Jeg har fået en rød tråd i forretnin-
gen fra begyndelsen, jeg har lært om personlig fremtræden og har fået en 
masse brugbar inspiration fra de mange dygtige oplægsholdere”.
- Anja Bisgaard Engelund, Dyrlæget Engelund

Hvem står bag?

KOM MED! 
Få gode råd, tips og sparring på iværksætteruddannelsen. 

TILMELD DIG PÅ IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN.DK


