
Skab dit eget studie-/bijob
Til undervisere,
studie- og praktikvejledere

Og 
fastansat

Bliv 
”selvstændig”

Drømmer du om at blive ”selvstændig”, 
mens du studerer eller som bierhverv?

Har du forretningsideen, evnerne og kunderne?
OBS: Du beholder selvfølgelig alle rettigheder til dit koncept. 

Så kan FlexVirk tilbyde:
• Ansættelse
• Bogholderi og regnskab 
• Forsikringer
• Administration
• Hjælp til markedsføring
• Sparring og kolleger.

Hvordan?
• Du bliver ansat i FlexVirk. 
• Du sælger ydelser/varer til dine kunder. 
• Betalingen fra kunderne, går direkte til FlexVirk,

som så bliver omregnet til:
• Din løn og ATP, feriepenge m.m.
• Moms, forsikringer, regnskab og administration. 

Du kan koncentrere dig om at lave det, som du kan lide og er 
god til😊 Alt ”bøvlet” tager vi os af - helt enkelt og trygt.

Kontakt Anne og få en personlig samtale på 6058 1570

FlexVirk er en not-for-profit social økonomisk virksomhed, som sælger en bred vifte af 
serviceydelser på timebasis. Vi ansætter primært mennesker, som har svært ved at finde 

fodfæste på arbejdsmarkedet, men som brænder for at gøre en forskel.

FlexVirk har gode resultater med at:
• booste, vejlede og sparre

• udvikle selvværd og dermed øge vækstpotentialet 

• tage hensyn til den enkeltes udfordringer 

• sørge for alt det praktiske omkring opstart og drift af   

”virksomhed”.

FlexVirk er en not-for-profit registreret socialøkonomisk virksomhed
Anne Stecher, direktør, mobil: 6058 1570, mail: post@flexvirk.dk,

FlexVirk ApS, Messingvej 32 B, 8940 Randers SV, CVR: 38447734, flexvirk.dk, FB og Linkedin

Hvordan?
• Hjælp til at undersøge forretningsplan og kundepotentiale

• Ansættelse på et mindre antal timer

• Mulighed for øgning af timer efter den enkeltes mål.

Ny jobmulighed som selvstændig - og ansat
til studerende og andre interesserede

Kender du en studerende med særlige evner/kompetencer,  
som ønsker at arbejde som ”selvstændig” – så har vi løsningen. 
Man kan arbejde med lige det man har lyst til, der er igen 
begrænsninger.

Vi kan tilbyde ansættelse i trygge rammer.
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