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Kursus skal hjælpe nye iværksættere godt fra start
Ringsted Erhverv holder den 11. maj igen sit iværksætterkursus, hvor spirende
lokale iværksættere kan få kickstartet deres virksomhedsdrømme. Selvom
efterspørgsel er stor, er der stadig få ledige pladser.
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4100 Ringsted
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Mail.: RM@RINGSTED.DK

Kurset er et samarbejde mellem Ringsted og Køge Kommune, og netop det
tværkommunale samarbejde er en af de særlige styrker, da det giver deltagerne
mulighed for videndeling og netværk på tværs af kommunegrænsen. Når kurset
den 11. maj går i luften, er det 14. gang, det gennemføres i sin nuværende form.

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Tidligere kursister glade for stort udbytte
Iværksætter Jens Bjørklund deltog på det seneste iværksætterkursus og fik en
masse brugbar viden og konkrete værktøjer med i bagagen. Jens Bjørklund
arbejder på et forretningskoncept, hvor han kan vejlede og undervise i
forebyggelse og håndtering af stress:
"Jeg fik mange gode og brugbare anvisninger, som var et godt fundament for min
opstart af virksomhed. Samtidig fik jeg også en del at reflektere over, da jeg gik
rundt og troede, at jeg havde styr på det hele – det lærte jeg hurtigt, at jeg ikke
havde”, fortæller Jens Bjørklund om iværksætterkurset.
En af de store udfordringer for Jens Bjørklund har været at få omsat sin viden til
en god forretningsmodel, som kunderne kan forstå. Det har han fået hjælp til på
kurset:
”Er du ny iværksætter, så åbner kurset nogle døre, du ikke kan være foruden. Det
er en rigtig god investering, da du får viden og værktøjer med i bagagen, som du
kan bruge hele vejen”, siger Jens Bjørklund og fortsætter:
Jeg kan varmt anbefale alle, der sidder med en drøm om at blive iværksætter, at
udnytte muligheden for at blive holdt i hånden af et hold kompetente undervisere.
Samtidig oplevede jeg et stort fokus på mig som menneske – man lærer at passe
på sig selv – at brænde igennem uden at brænde ud”.
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Fakta om iværksætterkurset
Kurset løber over syv hverdagsaftener. I løbet af forløbet får deltagerne, udover
den generelle undervisning i virksomhedsopstart, også besøg af en mindfulnessinstruktør, salgsekspert, advokat, revisor samt en skattekonsulent. Samtidig er
der tænkt i gruppearbejde og netværk, så deltagerne får mulighed for at sparre
med hinanden.
Kurset udbydes fire gange årligt – to gange i Ringsted og to gange i Køge.
Tilmelding til iværksætterkursus
Går man selv med iværksætterdrømme, er der stadig enkelte ledige pladser på
kurset, der starter den 11. maj i Ringsted.
Du kan læse mere på www.ringsted.nemtilmeld.dk eller ringe til kursusleder Ditte
Mørck Jessen på tlf.: 41 77 02 75.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Kursusleder Ditte Mørck Jessen på tlf.: 41 77 02 75.
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