Business Programma: Bouw aan jouw eigen toekomst - van idee naar
bedrijf!

Heb je een business idee, en wil je weten waar je aan begint en hoe je er een succes van kunt
maken?
Ben je op zoek naar een baan, maar hoe vind je hem in een nieuw land?

Leer jouw ideeën en capaciteiten optimaal te gebruiken en onderzoek hoe jij je eigen
succesvolle onderneming of baan kunt starten in het Build Your Own Future programma.
Bouw aan jouw eigen toekomst is een 4 maanden intensief programma bestaande uit coaching
en training om jouw bedrijfsidee te ontwikkelen in een concreet actieplan. Aan het eind van dit
programma weet jij of en zo ja, hoe, waar en welke acties nodig zijn om je eigen bedrijf te starten
of een andere inkomen genererende activiteit.
Dit programma biedt jou, als starter in een nieuwe markt:
★ Dynamische bedrijfstraining
○ Marketing om uit te vinden wie je klanten zijn en hoe je die kan bereiken.
○ Financiële planning om te bepalen wat je nodig hebt om je bedrijf te starten en of
je winst gaat maken met je bedrijf.
○ Wet-en regelgeving. Waar moet je wettelijk als ondernemer aan voldoen.
★ Coaching door professionele bedrijfsadviseurs.
★ Netwerkbijeenkomsten met ervaren en startende ondernemers
Om deel te nemen aan dit gratis programma moet Jij:
1. Een concreet bedrijfsidee of baan idee hebben
2. De voor jouw bedrijf nodige technische vaardigheden bezitten of beschikbaar hebben
door iemand anders.
3. Kunnen communiceren in de taal van het programma (Eng / Ned)
4. Rekenkundig inzicht hebben
5. Veel energie & tijd willen en kunnen investeren ( min. 1 dag per week)
Het is een pré als je de cursus Ondernemerschap @Plan Einstein hebt gevolgd en je in
West-Utrecht en/of AZC Haydnlaan woont.
Al deze activiteiten gidsen je naar de start van je eigen bedrijf of het scheppen van je eigen baan.
SCHRIJF JE NU IN: mail Marcellien Breedveld of Oscar van der
marcellien@marcelliensgoodcompany.com voor een intake-gesprek.
Meld je aan voor 30 november 2019; we starten donderdag 12 december 2019!
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