Butikssäljare, lärling
Vill du bli efterfrågad inom detaljhandeln, då är vår butiksutbildning någonting för dig.
Utbildningen Butikssäljare är till för dig som trivs i mötet med människor, är intresserad
av försäljning och som vill vara i en miljö där det händer mycket.
Butikssäljare är ett varierande och kvalificerat yrke som kan innebära många olika roller
och arbetsuppgifter under en arbetsdag och under en karriär.
I utbildningen läser du olika kurser med inriktning försäljning och service. Du får
kunskap och kompetens för ett vinnande säljarbete och för att kunna förstå kundens
behov.
En lärlingsutbildning innebär att du kombinerar teoretiska studier med utbildning på ett
handelsföretag.
Utbildningen bygger på branschens handelskompetenser som är framtagna av Svensk
Handel såsom säljkompetens, servicekompetens, kommunikationskompetens och
etikkompetens. Detta betyder att du får öva upp dessa kompetenser ute på en
arbetsplats.
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Kurslängd: 400 gymnasiepoäng, 16 veckor.
Kursupplägg: Minst 70 % av lärlingsutbildningen sker i form av praktiskt arbete på en
arbetsplats. Du får en personlig handledare som blir ett viktigt stöd under studietidens
gång. Resterande del av utbildningen sker i form av lärarledda studier. Som elev har du
en ansvarig lärare, men också en ansvarig handledare på lärlingsplatsen. Tillsammans
kommer dessa två se till att din utbildning blir så givande som möjligt och även följas
upp genom trepartssamtal.
Kursstart/sista ansökningsdatum: För nästa kursstart samt när din ansökan senast ska
vara oss tillhanda – besök vägledningscentrums webbplats: www.falun.se/vux
Utbildningsanordnare: Eductus
Kurskostnader: Som vuxenstuderande står du själv för kostnaderna i samband med
studierna, så som kurslitteratur och eventuella arbetskläder.
Kursupplysning: För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum.

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK
Vuxenutbildningen  023-83 000

Validering: Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt
har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.
Datorvana samt erfarenhet av att använda Internet.
Studiestöd: Studiemedel, www.csn.se
Skicka din ansökan till: Falu kommun, Vägledningscentrum, 791 83, FALUN

Kurser:
Kurs
Servicekunskap
Praktisk marknadsföring 1
Personlig försäljning 1
Handel – specialisering
Poäng totalt

Kurskod
FÖSSEV0
HANPRA01
FÖSPER01
HANHAN00S

Poäng
100
100
100
100
400
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