Butik och handel - lärlingsutbildning
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på heltid av AlphaCE men via Kunskapscompaniet.
För att klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Schema får du av
lärarna om du blir antagen. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där
du får veta mer om utbildningens upplägg och yrket. Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att du kommer vara ute på en arbetsplats cirka fyra
dagar i veckan och en dag i veckan har du teori på skolan.

YRKET
Servicekänsla och bra bemötande är två viktiga egenskaper för att bli en bra butikssäljare. Används egenskaperna rätt så får kunden oftast en positiv upplevelse
av butiken. Det stärker butikens varumärke och konkurrenskraft vilket ökar
chanserna att kunden återkommer. Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta
ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker,
mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.
Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens
kassa. Butikssäljaren deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning
och påfyllning av varor.

Om utbildningen
Längd: 30 veckor
Studietakt: Heltid
Startdatum: 11 september 2017

ÖVRIGT

Slutdatum: 6 april 2018

I yrket bör man vara beredd på att arbeta även kvällar och helger.

Plats: Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1 Eskilstuna

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning bör
hämta ett arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan
(ladda upp på din webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning bör bifoga anställningsbevis.

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och grundläggande
matematik

Ansökan
Ansökan gör du via Komvux
hemsida
www.eskilstuna.se/komvux

KURSER

POÄNG

KURSKOD

Orienteringskurs

50

KGYORI1C (ger ej betyg)

Handel specialisering

100

HANHANO0S

Personlig försäljning 1

100

FÖSPER01

Personlig försäljning 2

100

FÖSPER02

Branschkunskap inom

100

HANBRS0

Kontakta Komvux

Praktisk marknadsföring 1

100

HANPRA01

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

Praktisk marknadsföring 2

100

HANPRA02

Servicekunskap

100

FÖSSEV0

TOTALT

750 poäng

handel och administration

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

Ansökan öppnar: 21 juni
Ansökan stänger: 9 augusti

Komvux hemsida
www.eskilstuna.se/komvux

