Intresseanmälan för arbetsstudio på Hantverkshuset
Ansökningsdatum: _______-__________-____________(åå /mm /dd)

Information om ansökningsprocessen
Dokumenterad yrkesmässigt utövande styr urvalet i första hand. Vi eftersträvar mångfald
avseende hantverksyrken ålder, kön, och etnicitet. Som hyresgäst på Hantverkshuset
förväntas du ha din huvudsakliga verksamhet på plats och aktivt använda din lokal samt ta
aktiv del i någon av våra arbetsgrupper.
Vänligen fyll i alla rutor
För och efternamn

Födelseår

Adress / postnummer

Mobilnummer

Ort

E-mail

Hantverkskategori

Hemsida

Registrerat företagsnamn

Omsättning

Antal aktiva år inom hantverket ca

Tid för möjlig inflyttning

Spelialbehov gällande lokal ex. trefas, god ventilation etc.

Önskemål gällande lokal
Vänligen kryssa i önskad storlek på arbetsstudio
Mindre än 15 kvm

15-20 kvm

20-30 kvm

Lageryta

Galleriyta

Workshop yta

Övrigt ___________________

Till ansökan kompletteras CV/ meritförteckning samt personligt brev
När du är hyresgäst i Hantverkshuset förväntas du engagera dig ideellt i någon av våra
framtida arbetsgrupper. Dessa är ännu inte klara men kan exempelvis vara lärlingsprogram,
publikt programutbud, gallerigrupp eller projektansökningsgrupp.

1. Vilken utbildning har du inom ditt hantverk?

2. Hur vill du utveckla ditt företag framåt / vilka ambitioner har du med ditt företagande?

3. Har du gjort en affärsplan som beskriver din väg framåt?

4. Vilka är dina kunder / din målgrupp?

5. Hur hittar du nya kunder / hur marknadsför du dig idag?

6. Jobbar du i heltid med ditt hantverk? Om inte beskriv vad du mer gör – och hur stor del av
din arbetstid som du lägger på övriga anställningar?

7. Vilket specifikt behov ser du att Hantverkshuset kan fylla för dig och ditt företagande?

8. På vilket sätt tänker du att du skulle kunna stötta andra hantverksföretagare i
Hantverkshuset?

9. Har du någon erfarenhet av lärlingsverksamhet alternativt erfarenhet med människor
som står utanför arbetsmarknaden?

10. Vad ser du som ditt nästa steg med ditt företagande?

11. Skryt lite om dig själv? Berätta någonting valfritt om dig själv som du känner att du vill
dela med dig av. Det kan vara vad som helst!

12. Övrig information

