Vibehus Kursus Center
Kursus i iværksætteri
Kursus for idérige - for dig med planer
om at opbygge din egen virksomhed
Få hjælp og sparring til at starte din egen virksomhed
Få styr på idéer, tanker, kaos, kriller i maven, og hvad der ellers hører til at starte
din egen virksomhed.
Synes du, at det kunne være helt fantastisk at være din egen chef og få iværksætter-genet
luftet og blive konge eller dronning i dit eget rige?
Så deltag i dette spændende Iværksætterkursus, som med afsæt i høj faglighed og via
individuel sparring, sætter fokus på dine forskellige potentialer og muligheder med henblik på
afklaring af dit idégrundlag. Du vil opnå en faglig og personlig udvikling, som giver dig et
grundfundament at opbygge din virksomhed på. Hvis du vil og tør. Du vil blive bevidst om,
om du vil kaste dig ud i dit livs projekt: At blive selvstændig.
Kursustimerne kan blive dine mest betydningsfulde og værdiskabende timer dit liv.
Undervisningen er intens og kræver din aktive opmærksomhed og deltagelse.
Du vil få meget teoretisk viden, og du vil skulle lave meget praktisk handlingsorienteret
arbejde.
Forudsætninger for deltagelse:
•
•
•

Du skal være dygtig til dit fagområde
Du skal VILLE arbejde meget
Du skal have vilje og mod til forandring
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Formål med kurset:
•
•
•
•
•

At du afklarer, om du vil og kan blive iværksætter / selvstændig.
At afklare om du har LYST til at være iværksætter?
At hjælpe dig godt i gang med din virksomheds idé
At du åbner dit eget CVR-nr.
At du får en stærk virksomhed

Medbring:
•
•
•

Din egen bærbare PC/Mac – dette er et ufravigeligt krav. Der er printer på kursusstedet.
Mobiltelefon
Godt humør

Forplejning:
Der vil være the, kaffe, vand i løbet af dagen
Kurset:
•
•
•

Grundforløbet er på 10 moduler (á 2 timer pr. gang)
Der kan tilkøbes flere timer
Der udstedes kursusbevis efter endt og fuldført kursus

Indhold på kurset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Det mentale aspekt om det at blive selvstændig
Gennemgang af din forretnings-idé
Forretningsplan - Påbegyndelse
Økonomi – Indsigt i skat, moms, fradrag, lån, bogføring, revisor, bank m.v.
Netværk - Det professionelle og dit personlige netværk
Ledertræning
Web/nettet - Website, markedsføring, salg, informationssøgning
Indøvelse af præsentation af din virksomhed
Evaluering af kurset

Der er masser at glæde sig til
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Bemærk:
Vi får kursister med meget forskellige økonomiske kompetencer. Kurset giver dig et godt
indblik i og overblik over dem, men hvis det økonomiske område er nyt for dig, eller du ved,
det falder dig svært, så må du søge yderligere ballast i denne disciplin for at kunne håndtere
din virksomheds økonomiske aspekt bedst muligt.
Det er ikke et område du ’kan springe over’ – men du kan evt. udlicitere dine økonomiske
opgaver senere, når du har tilegnet dig den basale forståelse for din virksomheds økonomi.
Indblik:
Kurset giver dig blandt andet et indblik i, hvordan du kan håndtere din kommende
virksomheds mangeartede organisatoriske funktioner. F.eks. bogholderi, reklame, salg og
marketing, pedelfunktion, produktionsafdeling, indkøber, logistik, transport, rengøring og ikke
mindst selve udførelsen eller produktionen af din kernekompetence = Dit produkt / din ydelse.
Du vil undervejs i kursusforløbet blive præsenteret for nogle modeller og værktøjer til at
håndtere og strukturere din virksomhed, så du kan have overblik over, hvornår du skal gøre
hvad.
Forventninger til dig som kursist:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har (mindst) én god idé, som du ser potentiale i at omsætte til et
forretningsgrundlag.
Du vil have afklaret, om du skal gå vejen som iværksætter
Eller du er allerede sikker på, at det er iværksættervejen, du vil gå.
Du har gjort dig tanker om, hvordan det vil være at blive din egen chef.
Du møder på kurset med et åbent og nysgerrigt sind
Du vil være både konstruktiv og ærlig
Du vil arbejde målrettet med øvelser, opgaver, indlæg og lign.
Du vil stille spørgsmål til det du ikke forstår, eller det du vil have uddybet

Dit udbytte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du ved hvad det indebærer at være iværksætter
Du åbner dit eget CVR.Nr.
Du starter din egen virksomhed
Du bliver din egen chef
Du arbejder med det du helst vil
Du tjener dine egne penge direkte til din egen virksomhed
Du udvikler dig personligt
Du vokser fagligt
Du får større strategisk indsigt
Du vil bare i gang med det samme
Du bliver gladere
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Anders Hjorth, direktør
Civiløkonom HD, kredit & finans.
Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent

Anders Hjorth, direktør og erhvervskonsulent
Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig baggrund
og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og sikkert at træde
ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring som leder og
fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i organisationer.

Annette Larsen
Udviklingskonsulent og coach
Underviser og foredragsholder

Annette Larsen, udviklingskonsulent og coach
Annette er uddannet coach, og hun har sit virke som underviser, udviklingskonsulent og
foredragsholder. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin empatiske
tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at komme videre med deres
liv, karriere og udfordringer på en positiv måde, og få mennesker til at gå efter dét, som de sætter sig
for. Annette er vedholdende og kontant i sin stil og har høje forventninger til kursister og klienter.
Fælles:
Annette og Anders har sammen skabt Vibehus Kursus Center, hvor de udbyder forskellige kurser og
workshops. Derudover holder de foredrag om f.eks.: Ledelse, mentaltræning, coaching, CV,
ansøgninger og jobsamtaler.
Kontakt os:
Ring til Anders Hjorth på mob. 20 20 92 78 eller send en mail til: ah@vibehus.dk
Pris for iværksætterkurset:
Kurset har en varighed af mindst 10 moduler til en pris af kr. 15.000,- eks. moms.
Der kan evt. tilkøbes flere moduler á kr. 1.500,- eks. moms pr. time.
Dine resultater er vores passion!
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
Med venlig hilsen
Anders Hjorth
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