Vill du vara en av de tio som får chansen att bli
sommarlovsentreprenör?
Vill du skapa ditt eget sommarjobb och vara din egen chef? Går du första eller andra året
på gymnasiet och är skriven i Tidaholms kommun kan du själv eller tillsammans med en
kompis driva eget företag under sommaren. Tio ungdomar kommer bli antagna och får
2000 kr var i startbidrag. Om du vill vara sommarlovsentreprenör men inte vet vad för typ
av företag du vill driva, anmäl ditt intresse ändå så hjälper vi dig med någon bra idé.
Tidaholms kommun och Tidaholms Sparbank är ansvariga för Sommarlovsentreprenörerna. När du anmält dig kommer vi kontakta dig för en intervju där du får
berätta mer om dig själv och dina tankar om sommaren. I samband med detta får du mer
information kring tider m.m. Beroende på antal sökande kan en gallring bli aktuell.
Det första steget är en veckas kick-off med start 19 juni. En rolig och givande vecka som
bjuder på många överraskningar. Under denna vecka får du också hjälp av handledarna att
utveckla och finjustera din företagsidé. Du får utbildning om företagsamhet, försäkring,
ekonomi och ett bra nätverk som hjälper dig i ditt företag. Veckan är obligatorisk och när
du genomgått denna blir du certifierad sommarlovsentreprenör samt får ett startkapital
om 2000 kr. Är ni två personer i företaget tilldelas ni 4000 kr.
Under andra steget kommer du starta upp ditt företag och börja sälja din produkt eller
tjänst! Handledarna följer dig och dina kompisar på vägen, bollar idéer och hjälper dig hitta
lösningar på det som är aktuellt för dig. Eftersom du är din egen chef bestämmer du själv i
vilken utsträckning du jobbar. För att verkligen prova om idén håller och för att det ska
hinna bli klirr i kassan måste du jobba med ditt företag i minst tre veckor.
Det tredje och avslutande steget är en kick-out preliminärt den 18 augusti. Då samlas vi
allihop, tar del av varandras erfarenheter och utvärderar sommaren! Vid detta tillfälle skall
du göra en presentation av din sommar som sommarlovsföretagare. Då avslutas också ditt
företag i sommarlovsentreprenörsformen men vill du fortsätta med att driva ditt företag
kan vi tipsa dig om olika sätt att göra det på.
Mer information finns på: www.facebook.com/sommarlovsentreprenorernatidaholm
och www.sommarlovsentreprenor.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

INTRESSEANMÄLAN
Tidaholms kommun
Studie- och yrkesvägledare
Frida Johansen
522 83 Tidaholm

Fyll i anmälan digitalt och maila till frida.johansen@tidaholm.se eller posta (se adress ovan)
Anmälan behöver vara oss tillhanda senast 15 maj

Namn

Personnummer

Adress

Skola och klass

Hemtelefon

Mobil

Vårdnadshavares mobil

E-post

Beskriv kort din affärsidé samt varför just du ska få en av de åtta platserna
(har du ingen affärsidé men vill delta i alla fall så skriv det)

Jag har läst och förstått innehållet och anmäler mig till Sommarlovsentreprenör 2017
Tidaholm den
Sökande (fylls i på föräldramötet)
Vårdnadshavare (fylls i på föräldramötet)
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Frågor besvaras av:
Frida Johansen, 0502-60 61 34, frida.johansen@tidaholm.se (studie- och yrkesvägledare)
Caroline Lindell 0502-60 63 90, caroline.lindell@tidaholm,se (företagarcentrum)

