Mer information hittar du på
www.foretagarskolan-linkoping.se
www.facebook.com/foretagsutbildning

SÅ ANSÖKER DU

FÖR MER INFORMATION

Skicka din ansökan till:

Malin Grahn

Erik Åqvist

Nulink AB

013-33 66 12

013-25 30 60

Box 1293

malin.grahn@nulink.se

erik.aqvist@nyforetagarcentrum.se

581 12 Linköping

Välkommen till Företagarskolan!

LÄR DIG ETT
FRAMGÅNGSRIKT
FÖRETAGANDE!

KUNSKAP FÖDER IDÉER

DE TRE HUVUDBLOCKENS INNEHÅLL

Ju mer kunskap du har, desto starkare blir ditt företag. Företagarskolan
vänder sig till både nystartade och etablerade företag som vill hitta nya
möjligheter att utvecklas. Utbildningen består av tre huvudblock som ger
dig en bra grund för att lyckas i din verksamhet.
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VI TROR PÅ AFFÄRSNYTTAN

SÅ BÖRJAR DU

VÅRT MÅL ÄR DITT FÖRETAG

Du som är antagen till Företagarskolan får

Vi strävar efter att du direkt ska kunna

Vi vet att tid är en bristvara för alla som arbetar med att driva företag. Därför ska du direkt

information från Nulink eller Nyföretagar-

använda dina nyvunna kunskaper i din

kunna använda det du lärt dig på Företagarskolan i din vardag. Under utbildningen speglar vi

centrum. Utbildningen hålls på kvällstid

vardag. Utbildningen är i föreläsningsform,

bredden i livet som företagare, men du har också möjligheten att gå på djupet inom de områ-

en dag i veckan och pågår i en termin. Alltså

där inspirerande, kunniga och engagerade

den som är särskilt relevanta för just dig.

går det utmärkt att kombinera utbildningen

personer delar med sig av sina kunskapsom-

med heltidsarbete.

råden - för att du och ditt företag ska växa och

Efter utbildningen får alla presentera sin

bli framgångsrikt. Under utbildningen får du

affärsidé på ett pitchningstillfälle, och alla

även pitchträning, för att lära dig bästa sättet

erbjuds även uppföljning, coachning och

att sälja in din idé.

KUNSKAP FRÅN ERFARENHET
Vi som arbetar med Företagarskolan har lång erfarenhet av företagande, både som egenföreta-
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nätverksmöjligheter.

gare och anställda. Företagarskolan bygger på ett antal ämnesområden som du som deltagare
känner igen från din egen verksamhet. Du får också arbeta med just din idé och verksamhet som

Juridik – Ekonomi – Bokföring

en del i din utbildning.

NyföretagarCentrum
Alla kan ha nytta av Företagarskolan, inte bara egenföretagare, utan också du som jobbar som
anställd inom ett företag. Företagarskolan ingår i den kommunala vuxenutbildningen via Kunskapstorget. Det innebär att det är kostnadsfritt att gå utbildningen, under förutsättning att du
fyllt 20 år och är skriven i Linköpings kommun.
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