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Service och förmåner
för dig som är eller tänker bli egenföretagare
Nyhetsbrev

Har du frågor om att starta eget, arvodesberäkning, arbetslöshetsförsäkring med
mera så kontaktar du vår medlemsjour.

Du får nyhetsbrev med aktuell information för egenföretagare.

Rabatt på plats
annonsering

Tillgång till
försäkrings
mäklare
Du har tillgång till Södertörns Försäkringsmäklare som du kontaktar för att få
råd om försäkringar för dig personligen
och till ditt företag. Vi kan tyvärr inte
erbjuda processhjälp.
Du når Södertörn på 08-505 343 61
eller civilekonomerna@sfmab.se

Seminarier

Vår samarbetspartner CareerBuilder
ger dig 35 procents rabatt på platsannonsering, CV-databas och bannerannonsering. De erbjuder också hjälp med
annonslayout och support i hur du bäst
skriver platsannonser för webben. Läs
mer på www.careerbuilder.se eller
kontakta dem på 08-522 167 00.

Anpassade
tjänster för
entreprenörer

Vårt ordinarie
utbud av
tjänster
Du har självklart tillgång till
vårt ordinarie utbud av tjänster
och förmåner. Även som
egenföretagare omfattas du av
vår inkomstförsäkring under
förutsättning att du är med i
Akademikernas arbetslöshetskassa – AEA.

Du erbjuds särskilda seminarier och
inspirationsdagar för egenföretagare.
Information om dessa finns i vårt kalendarium på www.civilekonomerna.se
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Du kan få rådgivning av jurist under en
timme efter beslut av ansvarig ombudsman. Du får även hjälp med granskning
av konsult/uppdragsavtal som avser
din verksamhet.

Lycka till med ditt företagande!
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Juridisk
rådgivning

Anmäl till registret@civilekonomerna.se
eller på 08-556 912 70 att du är egen
företagare, så att du inte missar erbjudanden och information som gäller dig.
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Rådgivning

