Lärlingsutbildning
Butik - och handel
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på heltid via Kunskapscompaniet.
Utbildningen börjar med två orienteringsveckor där du får berätta för
läraren om dina mål och om du har någon tidigare erfarenhet inom
försäljning eller handel. Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket
innebär att du kommer vara på en arbetsplats cirka fyra dagar i veckan
och ha teori en dag i veckan. För att klara utbildningen behöver du
studera 40 timmar i veckan. Har du frågor om utbildningen kan du
kontakta Kunskapscompaniet via mejl:
peter.nilsson@kunskapscompaniet.se

FÖR ATT ARBETA INOM
BUTIK OCH HANDEL BEHÖVER DU:

Om utbildningen

•

Ha servicekänsla och bra bemötande

•

Kunna arbeta både i grupp och enskilt

Total poäng: 700

•

Kunna lära dig hantera beställning, uppackning,
prismärkning och påfyllning av varor

Studietakt: Heltid

•

Kunna hantera och ansvara för kassaredovisning

Längd: 28 veckor

Startdatum: 1 oktober 2018
Slutdatum: 12 april 2019
Utbildningsanordnare:
Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1, Eskilstuna

TÄNK PÅ
Butikssäljare jobbar ofta helger och kvällar enligt schemalagda
arbetstider och deltidsarbete är vanligt. Arbetstempot varierar beroende
på hur många kunder som besöker butiken.

Förkunskaper Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk
Ansökan öppnar: 1 augusti 2018
Ansökan stänger: 22 augusti 2018

ÖVRIGT

Ansökan

Du som är inskriven i Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett intyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din
webbansökan. Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig
anställning bör bifoga anställningsbevis.

Kontakta Komvux

* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.

Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

gör du via
www.eskilstuna.se/komvux

Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs

100

KGYORI11C

Personlig försäljning 1

100

FÖSPER01

Personlig försäljning 2

100

FÖSPER02

Branschkunskap inom
handel och administration

100

HANBRS0

Praktisk marknadsföring 1

100

HANPRA01

Praktisk marknadsföring 2

100

HANPRA02

Servicekunskap

100

FÖSSEV0

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad
information om utbildningen ska du kontakta Kunskapscompaniet:
info@kunskapscompaniet.se Telefonnummer 016-14 74 70

