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Kuvaus
Tarvitsetko tehopaketin yrittäjyydestä? Haetko starttirahaa? Tiedätkö miten löydät hyvän liikeidean ja kehität sen ympärille hyvän
liiketoimintasuunnitelman? Vai ostaisitko toimivan yrityksen?
Avoimen yrittäjäkoulutuksen tavoitteena on saada realistiset ja ajankohtaiset tiedot yrittäjyydestä, joiden pohjalta kykenet tekemään
ratkaisuja oman mahdollisen yrittäjyyden suhteen. Yrittäjinä jo toimivien osallistujien kohdalla analysoidaan nykytilanne ja kehittämistarpeet.

Lisätiedot
Avoin yrittäjäkoulutus on suunnattu yritystoiminnasta kiinnostuneille sekä yritystoiminnan starttirahalla jo aloittaneille henkilöille. Soveltuu
starttirahakoulutukseksi. Koulutus on osallistujalle maksutonta.
Koulutus toteutetaan iltakoulutuksena (lähiopetus ja verkko-opiskelu) ajalla 3.9.-19.9.2019 klo 17.00-20.30 välisenä aikana. Lähiopetusta
2-3 iltaa viikossa (ti, ke, to) seuraavasti 3.-5.9.2019, 10.-12.9.2019, 17.9.2019 ja 19.9.2019.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita
yrittäjäominaisuudet - yrittäjyys, elämäntapa ja oma ympäristöni
liiketoimintasuunnitelma - liikeideasta se lähtee
markkinointi ja myynti - kysyntä ja kilpailu, mutta mille alueelle
juridiset kysymykset - työlait, sopimukset ja kuluttajansuoja
yrityksen talousasiat - talousarvio ja laskelmat, budjetti
yrittäjän jaksaminen - tehokas tapa toimia, ei kuluttavin
kannattavuuden analysointi - kannattavuuden arviointi ja parantaminen
Koulutuksen sisällössä huomioidaan yrittäjyyden vaihtoehtoina myös toimivan yrityksen ostaminen ja kevytyrittäjyys.

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto. Valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi
huolellisesti.
Kirjaa hakemukseesi (kohta: tarkemmat perustelut) lyhyesti kuvaus liiketoimintasuunnitelmastasi.

Koulutukseen hakeutuminen
Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus
(hakusanana toimii koulutuksen numero 682685) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon.
Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan
päättymistä.
Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata myös Internetissä: www.te-toimisto.fi > Asioi verkossa > koulutushakemusteni tilanne.
Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.
Lisäitetoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Keudassa antaa Virpi Koivisto.

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa lisätietoja työ- ja elinkeinotoimistosta tai
valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00-16.15) tai sähköpostitse:
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
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