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Hvorfor skal du være coach 
hos Startup Central?

Det får du ud af at være coach hos os
At være coach hos Startup Central giver 100 gange igen.

Det giver god karma og god samvittighed til dig. Du har gjort en god gerning, 
når du er coach i Startup Central.

Den hjælp du giver videre til iværksætterne, er guld værd, de værdsætter den 
mere end du tror.

Du er med til at styrke Startup Økosystemet i Danmark og det er der bestemt 
brug for. Du bliver en del af mange iværksætteres rejse mod deres drøm, du 
kan være med til, at de får succes med deres virksomhed.

Du får mulighed for at møde en masse spændende iværksættere og høre om 
deres fantastiske idéer. Selvom du er frivillig coach, kan din coaching godt 
udvikle sig til et betalt partnerskab mellem dig og iværksætteren.

Helt praktisk
Dit coach arbejde vil være frivilligt, det er derfor også vigtigt, at du er indstillet 
på at lægge nogle timer i det.

Alle vores medlemmer ved at dit arbejde er frivilligt og er derfor indforstået 
med en svartid på 5 hverdage.

Det foregår på den måde, at vores medlemmer vil tage kontakt til dig igennem 
vores platform Startupcentral.dk, og du vil få en mail om, at der er et medlem, 
som har rakt ud til dig. Alt kommunikation foregår igennem platformen, tages 
samtalen udenom platformen, er dette op til den enkelte, men al
korrespondance uden for Startup Central regi, har vi ingen kontrol over.

Er du ikke den rette coach, som medlemmet har rakt ud til om et givet emne, 
sender du dem blot vores vej, så vil vi guide dem videre til den rette coach.

En coach-rolle i Startup Central
Hvad vi forventer af dig som coach:
- At du har et kæmpe hjælper gen
- At du besidder relevant viden som vil kunne gavne iværksættere
- At du har tiden til hjælpe iværksætterne
- At du er hel eller delvis aktiv i vores netværk
- At du fortæller iværksættere om din rolle i Startup Central

Hvad vi tilbyder:
- Gratis adgang til vores digitale netværk
- Gratis adgang til fremtidige engagementer
- En profileret side med dit kompetenceområde
- Mulighed for at samarbejde om content
- At sende iværksættere i din retning
- General eksponering af din profil

Så har du en masse relevant viden, som du gerne vil dele ud af, så tilføj coach 
titlen på dit CV.


