STARTAR I
FEBRUARI 2020
36 VECKOR
ÄNGELHOLM

Lärlingsvux

Säljutbildning
En förberedande utbildning som ger bransch- och fackkunskap inom handel med fokus på
försäljning. Som säljare har du stor förmåga att ta kontakt med människor och få dem att
känna förtroende för dig som person. Det är viktigt med ett professionellt bemötande, att ha
god social kompetens och att kunna hantera många olika situationer.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

3 februari 2020
36 veckor
13 december 2019

Utbildare och ort
Vuxenutbildningen Ängelholm
Lärkgatan 6 i Ängelholm
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst
godkänt betyg i svenska/svenska som andra
språk. Bifoga kopior på dina betyg när du
ansöker.

Säljutbildning
Är du intresserad av att möta andra människor, lyhörd och vill ge god service, fysiskt eller på distans, då
är säljutbildningen något för dig. Utbildningen har fokus på försäljning men kan också användas som en
grundutbildning i kommunikation för att sedan gå vidare inom andra yrkesområden/utbildningar.
Utbildningen riktar sig i huvudsak mot försäljning men även mot marknadsföring och grunder i inköp.
Utbildningen uppdateras hela tiden utifrån handelns ekonomiska råd.
I lärlingsutbildningen lär du via praktiskt arbete 3-4 dagar i veckan. Din lärare besöker och följer upp din
praktik kontinuerligt, i samråd med handledaren och dig. Genom goda kontakter mellan skola och praktikplats leder utbildningen ofta till anställning.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kurser
Kurskod
Kursnamn
Poäng
FÖSSEV0 Servicekunskap............................ 100
FÖSPER01 Personlig försäljning 1.................. 100
FÖSPER02 Personlig försäljning 2.................. 100
HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1............ 100
HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2............ 100
HANHAN00S Handel - specialisering................ 100
INKINK01 Inköp 1......................................... 100
NÄTNÄT01 Näthandel 1.................................. 100
HANBRS0 Branschkunskap .......................... 100
GYARHA
Gymnasiearbete........................... 100

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Eftersom det är en lärlingsutbildning är du ute i
praktik 70% av tiden och resten är du på skolan
och har lektion.
Du kan praktisera som företagssäljare eller i butik.
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............................................................... 1000

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Ritva Bris, studie- och yrkesvägledare
ritva.bris@engelholm.se

