ALOITUS: 7.9.2020
KESTO:25 PÄIVÄÄ

STARTUP YOUR BUSINESS KOULUTUS
LAPISSA ASUVILLE TYÖTTÖMILLE TAI LOMAUTETUILLE MAAHANMUUTTAJILLE,
JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA YRITTÄJYYDESTÄ
HAE MUKAAN 12.8.2020 MENNESSÄ: TE-PALVELUT.FI -> HAUSSA OLEVA TYÖVOIMAKOULUTUS

KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutusjakson tavoitteena on tarjota kattava tietopaketti yrittäjyyden eri osa-alueista ja selvittää
onko yrittäjyys uravaihtoehtona sinua varten. Koulutuksen jälkeen tunnet paremmin yrittäjyyteen
liittyviä käytänteitä, olet luonut henkilökohtaisia verkostoja sekä päässyt kokeilemaan liikeideasi
toimivuutta oikeilla asiakkailla. Olet valmiimpi joko jatkamaan polkua kohti yrittäjyyttä
asiantuntijoiden tuella tai ymmärrät, että yrittäjyys ei ole sinua varten juuri tällä hetkellä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA VALINTAKRITEERIT
Koulutus toteutetaan kokonaan verkkoympäristössä ja koulutukseen osallistuminen edellyttää
kykyä itsenäiseen opiskeluun verkko-alustalla, tietokoneen ja perustaidot sen käytöstä sekä
internet yhteyden. Tietokoneen voit saada tarvittaessa lainaksi koulutuksen järjestäjältä.
Koulutuksen kielinä ovat suomi, englanti ja arabia. Opiskelija voi valita näistä kielistä itselleen
parhaiten sopivan ohjauskielen ja hänellä on koko koulutuksen ajan nimettynä oma ohjaaja, jonka
kanssa kommunikointi onnistuu esim. arabiaksi tai englanniksi. Opiskelijan kielitaidon riittävyys
varmistetaan haastattelussa ennen koulutukseen valintaa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksen sisältö on yksilöllisesti räätälöity
jokaiselle opiskelijalle.
Koulutus sisältää mm. seuraavia yrittäjyyteen
liittyviä teemoja:
- johtajuus ja tiimityöskentelytaidot
- liikeidean suunnittelu
- asiakasprofiilit ja -segmentit
- markkinointi
- visuaalinen identiteetti ja brändäys
- yrityksen rekisteröinti ja lakiasiat
- yrityksen verotus
- yrittäjän vakuutukset
- rahoitus, hinnoittelu, budjetointi
- kirjanpito
- hissipuhe eli pitchaus.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAA:
PHOENIX RY / STARTUP REFUGEES
LISÄTIEDOT:
SANNA@STARTUPREFUGEES.COM

STARTING: 7.9.2020
DURATION:25 DAYS

STARTUP YOUR BUSINESS TRAINING
STARTUP YOUR BUSINESS -TRAINING IS INTENDED FOR UNEMPLOYED OR
LAID-OFF IMMIGRANTS WHO ARE INTERESTED IN ENTREPRENEURSHIP
APPLY LATEST 12.8.2020: TE-PALVELUT.FI -> HAUSSA OLEVA TYÖVOIMAKOULUTUS

THE AIM OF THE TRAINING
The aim of the training is to provide you a comprehensive learning package on the different
aspects of entrepreneurship and reinforce your idea about entrepreneurship being career option
for you. After participating in the training, you are more familiar with entrepreneurial practices,
have created personal networks and you have tested the functionality of your business idea with
real customer. After the course you have better knowledge to either continue your path towards
entrepreneurship with the support of experts or understand that entrepreneurship is not for you
at this point of life.

TRAINING IMPLEMENTATION AND SELECTION CRITERIA
The training is conducted entirely in an online environment and participation in the training
requires the ability to study independently on a network platform, computer and basic skills in its
use, and an Internet connection. If needed, there is possibility to borrow a computer from the
training provider. The languages of education are Finnish, English and Arabic. From these
languages, the student can choose the most suitable instructional language for himself / herself
and has a designated instructor throughout the education, with whom he / she can communicate
in, for example, Arabic or English. The adequacy of the student's language skills is verified in an
interview before being selected for education.

TRAINING CONTENT
The content of the training is individually tailored
to each student.
The training includes e.g. the following themes
related to entrepreneurship:
- leadership and teamwork skills
- business idea design
- customer profiles and segments
- marketing
- visual identity and branding
- company registration and legal affairs
- corporate taxation
- entrepreneur's insurance
- financing, pricing, budgeting
- accounting
- pitching.

TRAINING PROVIDER IS:
PHOENIX RY / STARTUP REFUGEES
FURTHER INFORMATION:
SANNA@STARTUPREFUGEES.COM

