AMO - ETABLERER - NAV AUST-AGDER

Arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med Gründerweb-Etablerersenteret IKS (242475)

Etablerersenteret bistår som samtalepartner og gir veiledning
ved forretningsplanlegging og utvikling.
Etablerersenteret IKS kan formidle kontakt med kapital- og
kompetansemiljø og gir veiledning i forbindelse med søknader
til Regionalt Næringsfond og Innovasjon Norge.
Men, Etablerersenteret gjør ikke jobben for deg og tar ikke
over ansvaret for bedriften din!

Etablerersenteret IKS

ARENDAL - GRIMSTAD - TVEDESTRAND - FROLAND

Web:
Mob:

www.grunderweb.no
91 37 44 77

E-post: post@grunderweb.no
Facebook.com/grunderweb.no

ETABLERE
EGEN
BEDRIFT

Du blir søkt inn på kurs via din
saksbehandler på NAV. For mer informasjon
- ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.
Kirsten Jomås Bendiksen
Rådgiver // NAV Arendal

Tlf: 5555 3333 Dir.: 37419858
kirsten.m.jomas.bendiksen@nav.no
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Mob.: 92850731
www.nav.no

Tiltaket er beregnet for:
Arbeidssøkere med ytelsene dagpenger eller
avklaringspenger som ønsker å starte egen
bedrift og som trenger faglig veiledning.
Din saksbehandler på NAV søker for deg.

21.06.17 09.36
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OPPTAKSKRAV
Arbeidssøkere over 19 år som ønsker å etablere sin egen bedrift.
Søkerne må ha en klar forretningsidé og stor vilje til egeninnsats.
Ungdom, langtidsledige, personer med nedsatt arbeidsevne
og fremmedspråklige med relevant kompetanse skal prioriteres.
Minoritetsspråklige må ha bestått norskprøve 3 (B1),
skriftlig og muntlig.
Det er viktig at søker i utgangspunktet er sterkt
motivert og vil prioritere tilstrekkelig tid og egne
ressurser på å starte opp sin egen bedrift som fremtidig
økonomisk livsopphold.

INNHOLD

DELTAKERNE TILBYS:

En generell innføring i hva som
normalt vil kreves av personer
som starter egen bedrift
– gjennom samtaler og
kurs/workshops.

Individuelle samtaler med bedriftsrådgiver fra Gründerweb Etablerersenteret IKS. Opplæring
og veiledning i forhold til:
• Gründerrollen
-Hva vil det si å være gründer?
• Etikk og spilleregler i næringslivet
• Egne forutsetninger, nettverk
og ressurser
• Ideutvikling/forretningside
• Forretningsmodell
• Utvikling av forretningskonsept
• Markedsanalyse og kundebehov
• Kunderelasjoner og salg
• Økonomisk lønnsomhet
• Budsjett/økonomi/likviditet
• Valg av selskapsform
• Nettverksbygging
• Informasjon om offentlige
ordninger/regelverk
• Skatt og avgifter

Informasjon om offentlige
hjelpere innen næringsutvikling.
Individuelle samtaler med
bedriftsrådgivere fra
Etablerersenteret.
Deltakerne starter med å
presentere sin forretningside
og sine foreløpige tanker
omkring utvikling, oppstart og
drift av eget firma.
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NAERINGSFAGLIG VURDERING
BUDSJETT/HANDLINGSPLAN
Som tillegg til den innleverte søknaden om
”Dagpenger eller Arbeidsavklaringspenger under etablering av
egen virksomhet”, skal deltaker ettersende et foreløpig
budsjett med tidsbeskrivelse av egne planlagte aktiviteter i
”Utviklingsfasen”, til NAV Arendal.
Bedriftsrådgiver hos Etablerersenteret kan veilede når deltaker
utarbeider dette.
Deltakeren må bestille en ”Næringsfaglig Vurdering” fra
NAV-godkjent instans i sin kommune, for oversendelse til NAV
innen 4 uker etter kursstart.
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