
STARTAR I 
JANUARI 2020
19 VECKOR 
BJUV

En utbildning för dig som redan har erfarenhet av arbete i butik och vill lära dig mer om 
hur  handelsbranschen fungerar bakom kulisserna i butiken. Du utbildas för att arbeta i en 
säljledande roll eller inom B2B (business to business) försäljning.

Säljare steg 2
Yrkesvux

Förkunskaper
Grundskolekompetens. För sökande med 
annat modersmål än svenska krävs SFI D-nivå 
eller motsvarande. Bifoga kopior på dina betyg 
när du ansöker.
Du måste också ha minst sex månaders  
arbetslivserfarenhet från handelssektorn eller 
annan erfarenhet inom serviceyrken. Eller ha 
gymnasiekurser inom handel omfattande  
minst 500 poäng, eller kurser som bedöms 
motsvarande.  

Informationsmöte
Den 2 december 2019 kl 18.00 på Futurum 
Vuxenutbildning i Bjuv, Vintergatan 6.

Aktuella datum
Start:  27 januari 2020
Längd:  19 veckor
Sista ansökan:  13 december 2019

Utbildare och ort
Futurum vuxenutbildning
Bjuv

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i 
din hemkommun. 

- butik - ledarskap - näthandel - B2B



Säljare steg 2
- butik - ledarskap - näthandel - B2B

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

Du utbildas för att arbeta i en säljledande roll eller inom B2B (business to business) försäljning.
I utbildningen ingår även näthandel och entreprenörskap, vilket gör utbildningen bred och du får en bra 
grund att stå på vare sig du vill jobba i butik, som utesäljare, eller leda människor i butiksyrket. 
Näthandel är idag en växande bransch där vi ser stora möjligheter till arbete. Du får möjligheter att skapa 
kontakter inom handel och butik, som i sin tur kan leda till anställning.
  

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd.
Cirka 16 veckor, tre dagar per vecka är du ute  
på din APL-plats. APL ger dig erfarenheter och  
kontakter som du kan ha nytta av när du söker 
jobb.

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.

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

Kurser
Kurskod Kursnamn Poäng
FÖSPER02 Personlig försäljning 2 ................. 100
ENTENR0 Entreprenörskap .......................... 100 
NÄTNÄT01 Näthandel 1 ................................. 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap ................ 100
HANAFR0  Affärsutveckling och ledarskap ... 100

Totalt ................................................................ 500

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


