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Overvejer DU at starte 
egen virksomhed?
- Kom hurtigt, sikkert og godt fra start
Trin 1+2+3 på Iværksætteruddannelsen er for 
dig, der har tid til at deltage i kursus i dag-
timerne 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 virk-
somhed.

Er du ledig?
• Hvis du er ledig, kan du i visse tilfælde få dit 

forløb betalt, hvis du får det godkendt af dit 
jobcenter.

• Vær opmærksom på, at der er forskel på, om 
a-kasse og/eller jobcenter vil godkende din 
deltagelse og betale din deltagelse.

• Har du eller din konsulent praktiske spørgs-
mål, kan I kontakte Joan Yde  på Center for 
Karriere og Uddannelse på Aalborg 
Handelsskole på tlf. 2779 3208 eller 
yde@ah.dk

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

Tidligere deltagere 
udtaler bl.a. :

Med professionelle og 
erfarne undervisere 
skabes et solidt indblik 
og grundlag i ALT hvad 
der kræves for at 
etablere egen 
virksomhed. 
– Kim Kallestrup, 
Eksportspecialisten.dk

Det kan være svært at 
vide hvad man skal 
spørge om, når man ikke 
ved hvad man har brug 
for.
På iværksætteruddan-
nelsen var der taget 
højde for alt det jeg ikke 
vidste jeg havde brug for.
Jeg fik serveret en masse 
viden som gjorde at jeg 
fik gjort tingene i den 
rigtige rækkefølge. Noget 
som helt sikkert har 
sparet mig mange 
arbejdstimer og i sidste 
ende penge.
Dejligt med en 
uddannelse hvor alle er 
ligeværdige, uanset 
baggrund, drømme og 
visioner.
Jeg vil helt klart anbefale 
iværksætteruddannelsen 
hvis du overvejer at blive 
selvstændig eller allerede 
er i gang med at gøre din 
drøm til din levevej. 
– Helle Guldmann, 
helleguldmann.dk 



Få den bedste start 
på dit liv som iværksætter
- tag Trin 1+2+3 på Iværksætteruddannelsen!

SELVSTÆNDIG? - SKAL / SKAL IKKE?
Gratis & uforpligtigende afklaringssamtale. Personligt & fortroligt med Jette Rasmussen

Ring 70 200 903 eller skriv til jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk 

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

På Iværksætteruddannelsen har jeg fået en brugbar viden, der batter, 
og værktøjer til etablering og vækst. I tilgift nød jeg godt af al den gode 
energi, der kom fra de andre iværksættere. Efter hver kursusaften kom 
jeg hjem med utallige notater og guldkorn, som har været med til at 
udvikle mig. Louise Grønhøj, Basicclean.dk

UDDANNELSENS INDHOLD:
TRIN 1: AFKLARING 
FRA LØNMODTAGER TIL SELVSTÆNDIG – Hvordan omstiller du dig?
INNOVATIONSPROCES - Hvordan udvikles din idé til produkt?
HVORFOR SELVSTÆNDIG - Hvad er din drivkraft?
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 – Hvor og hvordan kan du få hjælp i opstartsfasen?
BAGGRUND OG FORRETNINGSMODEL – Konkret skitsering af din virksomhed

TRIN 2: VÆRKTØJER 
JURA – Hvordan sikrer du dig juridisk set?
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? Hvordan er du bedre end andre? 
FORRETNINGSPLAN – Hvordan når du dine mål? 
NETVÆRK – Hvilke netværk er relevante, og hvad kan du bruge dem til? 
MARKEDSFØRING – Hvordan markedsfører du bedst og mest effektivt dig og din 
virksomhed?
FORSIKRING – Hvordan skal du forsikres som selvstændig?

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 hæn-
ge sammen? 
MÅLSÆTNING – Hvor er du om 1 år? Om 10 år? 
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN - Hvordan udarbejder du strategi og handlings- 
planer? 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 virksomheds-
ejer byder på?

UNDERVISNINGSFORM
Forløbet består af en kombination af undervisning ved oplægsholdere, individuel 
sparring, online studie, gruppe- og hjemmearbejde, samt møder. Uddannelsen 
afsluttes med en frivillig eksamen.

Ud over vores professionelle rådgivere, vil du på forløbet 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.

ILDSJÆLEN BAG IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN
Med  en  baggrund  som  jurist,  HD i 
organisation og selvstændig virksom-
hedsejer siden 1989  er Infolink Kursers 
direktør, Jette Rasmussen, ildsjælen 
bag Iværksætteruddannelsen.

Siden 1996 har hun uddannet iværk-
sættere til at klare sig som selvstændi-
ge erhvervsdrivende. Over 4.800 
iværksættere og ejerledere benyttet sig 
af Infolink Kursers uddannelser, som på 
en kompetent og jordnær måde ruster 
dem til fremtiden.

HVEM STÅR BAG?

HVORNÅR?
Løbende optag i hele 2020.

Forløbet består af 13 kursusdage, hver dag 
fra 09.00-15.00. 

Løbende sparring om din forretningsplan, 
samt en frivillig eksamen.

HVAD KOSTER DET?
Prisen for at deltage på trin 1+2+3 på Iværk-
sætteruddannelsen er 7.800 kr.
Ratebetaling kan evt. aftales.
HVOR?
Aalborg Handelsskole 
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

YDERLIGERE  
INFORMATION:
Jette Rasmussen,  
Infolink Kurser:
70 200 903 eller  
jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk
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