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Driva eget företag

Se till att få rätt stöd som egenföretagare
Arbetslivet är långt och innehåller mängder av möjligheter. En av
dem är att driva eget företag, vilket många ingenjörer gör helt eller
delvis någon gång under sin karriär. Vi stödjer dig som driver eget
företag genom våra företagartjänster.

Använd vår kompetens

På vår hemsida finns ett helt avsnitt anpassat för dig som är ingenjör
och egenföretagare. Här hittar du bland annat information om försäkringar, prissättning av konsulttjänster liksom avtalsmallar och
tips på kompetensutveckling. Logga in på sverigesingenjorer.se/
drivaeget och läs mer.
Vi hjälper även till med frågor som att ombilda enskild firma till
aktiebolag eller vad du bör göra om du återgår till en anställning.
Som medlem i Sveriges ingenjörer kan du alltid ringa Rådgivningen
på 08-613 80 00.

Juridisk rådgivning

Våra jurister kommenterar gärna förslag till konsultavtal, kompanjonavtal och anställningsavtal. De kan även ge råd i andra företagsjuridiska situationer.

Företagsförsäkringar

Du har möjlighet att teckna förmånliga företagsförsäkringar hos If
och Trygg Hansa. Dessutom har du tillgång till andra försäkringar
hos Akademikerförsäkring.

Kompetensutveckling och inspiration

Vi arrangerar regelbundet seminarier för dig med eget företag. Förutom ny kunskap får du möjlighet att träffa och knyta kontakter
med andra ingenjörer som också driver eget företag.

InnovationOnline ger vägledning

På innovationonline.se får du råd om hur du vidareutvecklar din
idé till en innovation. Du får även tips på kommersialiseringsvägar,
var du kan fördjupa dig samt information om vart du ska vända dig
med din innovation. Bakom webbplatsen står Svenska Uppfinnareföreningen och Sveriges Ingenjörer.

Samma medlemskap – samma förmåner

Det är samma medlemskap för alla yrkesverksamma medlemmar, oavsett om du är anställd eller har eget företag. De flesta
förmånerna är tillämpliga för alla medlemmar, inte minst
inkomstförsäkringen. Läs mer om dina förmåner som medlem på
sverigesingenjorer.se/Medlemskap/Om-Medlemskapet.

