ETS AUTÒNOM?
APUNTA’T AL
PROGRAMA CONSOLIDA’T
VOLS FER CRÉIXER O CONSOLIDAR EL TEU NEGOCI?
Per segon any consecutiu, Funitec - La Salle, amb el suport del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, realitza un projecte per
afavorir el manteniment de persones treballadores autònomes en el mercat de
treball i possibilitar també el creixement i la competitivitat dels seus negocis.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA?
El programa consisteix en un itinerari formatiu amb assessorament personalitzat
per a millorar la viabilitat del teu actual negoci. Inclou les següents accions:

UN
A

6 sessions
d’assessorament
individualitzat en
gestió del negoci

LITZAT

8 hores

Finances, Compte
de Resultats,
Habilitats
Comercials, Noves
Tecnologies,
Comunicació, etc.
Ara també
Online

A M E NT
PE
SOR
S
R
SE

NA

Formació en
l’anàlisi del compte
de resultats i la
gestió de la
tresoreria

PECIALITATS
ES

AS

IÓ COM

SO

AC
RM
O
F

13 hores

QUI POT PARTICIPAR?
Persones treballadores autònomes que porten més de 6 mesos d’activitat en el
seu negoci.
S’inclouen els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE).
S’inclouen els treballadors autònoms societaris integrats en una societat civil
privada, una comunitat de béns o societat limitada sempre que no tinguin més de
4 persones contractades ni una facturació superior a 500.000€.
Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a
terme un nou projecte de treball autònom.

PER QUÈ FER EL PROGRAMA AMB NOSALTRES?
Formadors dels programes de Màsters i Postgraus de la Salle de l’àrea de
Management i Gestió.
Anàlisi del teu negoci per part d’un assessor personal, que t’ajudarà a fer
créixer la teva empresa.
Assessorament personalitzat amb experts professionals amb acreditada
experiència en l’assessorament d’emprenedors i autònoms.
Podràs aplicar les tècniques i fórmules més eficaces, per l’acceleració i
expansió del teu negoci.
Obtindràs un certificat de La Salle.

CONTACTA’NS
Montse Griñó: montseg@salleurl.edu
932 902 422

VINE A LES PROPERES SESSIONS INFORMATIVES!
Dies: Dimarts, 10 de febrer / Dimecres, 25 de febrer / Dimarts, 10 de març
Hora: 19:00h
Lloc: Sala Semicircular, Edifici Sant Miquel. C/ Sant Joan de La Salle 42,
Barcelona

