STARTAR I
AUGUSTI 2020
19 VECKOR
BJUV

Lärlingsvux

Säljare steg 1

- butiksförsäljning

En utbildning för dig som vill jobba inom handeln, och brinner för att arbeta med kundservice. Du får utbildning i en bransch som ständigt växer och söker ny personal. Som
säljare har du stor förmåga att ta kontakt med människor och få dem att känna förtroende
för dig som person. Det är viktigt att kunna vara tillmötesgående och ha social kompetens.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

10 augusti 2020
19 veckor
8 juni 2020

Utbildare och ort
Bjuvs Lärcentrum
Bjuv
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Grundskolekompetens. För sökande med
annat modersmål än svenska krävs SAS på
grundnivå eller motsvarande.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Säljare steg 1
- butiksförsäljning

Inom vår region har vi många köpcentra och nära till mycket inom handelsbranschen. Det händer mycket
i branschen och du får utbildning i en bransch med goda framtidsutsikter samt stora möjligheter att skapa
kontakter som i sin tur kan leda till arbete.
Du utbildas i grunderna i försäljning och hur man arbetar i butik för att skapa bästa kundservicen till
kunderna. I utbildningen ingår allt från kundbemötande till hur man ska placera varorna i butiken.
Arbetstiderna inom branschen varierar, kväll och helgarbete förekommer.
Efter steg 1 väljer du, om du vill studera vidare inom säljare, steg 2.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kurser
Kurskod
HANBRS0

Kursnamn
Poäng
Branschkunskap inom handel
och administration....................... 100
HANHAN00S Handel - specialisering................ 100
FÖSPER01 Personlig försäljning 1................. 100
HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1........... 100
FÖSSEV0
Servicekunskap........................... 100

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
70% av utbildningen är arbetsplatsförlagd.
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker arbete.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt................................................................. 500
Valbar kurs
GYARHA
Gymnasiearbete.......................... 100

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Maria Thyrén, studie- och yrkesvägledare
042-458 52 56
maria.thyren@bjuv.se
www.bjuv.se/futurum

