Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

2016-06-15

Butiksmedarbetare med inriktning färskvaror (matbutik)
Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Omfattning
Ansökningsdatum

44 veckor, heltid.

Öppnar: 29 juni 2016
Stänger: 24 juli 2016

Antal platser:

15

Kursstart

29 augusti 2016

Förkunskaper

Godkänt i grundläggande svenska som andraspråk/svenska och
grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Om utbildningen

Utbildningen till butiksmedarbetare ger dig en grund i de delar du
behöver för att kunna arbeta i en matvarubutik med inriktning mot
färskvaror. Du får kunskaper hur du ska hantera kött, fisk, ost,
mejeriprodukter, bröd samt frukt och grönt. Du får också läsa och
utöva service, marknadsföring, ledarskap och företagsekonomi.
I utbildningen får du genom praktik lära dig hur butiker är
uppbyggda och hur det fungerar i olika butiker.
Efter din avslutade utbildning har du kunskaper för att kunna
arbeta i en butik eller saluhall som inriktar sig mot matvaror.

Kursinnehåll
Utbildningen inleds med en orienteringskurs om 50 poäng. Du får betyg i 1300 poäng

Kurs

Poäng

Kurskod

Handel specialisering, bröd
Handel specialisering, kött & chark
Handel specialisering, fisk
Handel specialisering, frukt & grönt
Handel specialisering, ost & mejeri
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Företagsekonomi 1
Inköp 1
Inköp 2
Service och bemötande 1
Service och bemötande 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p

HANHAN00S
HANHAN00S2
HANHAN00S3
HANHAN00S4
HANHAN00S5
HANPRA01
HANFRA0
FÖRFÖR01
INKINK01
INKINK02
SEVSEV01
SEVSEV02

Totalt

1350 poäng
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Ansökan

Sök senast 24 juli 2016 via Webbansökan på Komvux
hemsida. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta
ett arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din
ansökan tillsammans med betyg (ladda upp på din webbansökan).
Du som riskerar att bli arbetslös/har tillfällig anställning bör
bifoga anställningsbevis.

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på tele: 0771-27 60 00.

Information

www.eskilstuna.se/komvux
eller besök Vuxenutbildningen på Kungsgatan 13
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Utbildningsanordnare

Komvux Eskilstuna
Utbildningen genomförs i sammarbete med
Svenska Gourmetakademien AB (Gustafsvägen 3, Eskilstuna)
Kontaktperson: Kristian Azouri, 016 -316 01 96
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