STARTAR I
FEBRUARI 2020
40 VECKOR
LANDSKRONA

Lärlingsvux

Kock

Om du har bestämt dig för att du vill bli kock, är intresserad av matlagning, gillar fart och
fläkt samt tycker om att ge god service, är det här en utbildning för dig. Ett arbete som kock
förutsätter att du kan arbeta snabbt och effektivt under tidspress. Därför är framförhållning
och planering viktigt. Utbildningen ger dig stora möjligheter då det är en bransch med stort
behov av utbildad arbetskraft.

Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:
Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Landskrona

10 februari 2020
40 veckor
26 januari 2020

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller
motsvarande
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
Det är informationsmöte om utbildningen
på Hotel Öresund Conference & Spa, Sofia
Albertina plats 5 i Landskrona, den 17 januari
klockan 14.00.

Kock
Att arbeta som kock förutsätter att du kan arbeta snabbt och effektivt under tidspress. Därför måste du vara
stresstålig men även kunna arbeta obekväma arbetstider. Du måste ha förmågan att arbeta i lag, planera
arbetet, ta ansvar för kvalitet och ekonomi, samt ge service till gäster oavsett vilken yrkesfunktion du har.
Utbildningen anordnas av Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona. Du varvar teori med praktiska
moment och APL. Du kan även genomföra sin APL på annan ort. Under utbildningen utvecklas initiativförmåga, servicekänsla och förmågan att möta gäster med olika bakgrund och behov. Utbildningen ger dig
stora möjligheter då det är en bransch med stort behov av utbildad arbetskraft.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kockkläder och köksskor tillhandahålls av
utbildningsanordnaren.
Innan du får påbörja utbildningen krävs ett godkänt
faecesprov, som du själv bekostar.
Kurskod
MACMAT0
SEVSEV01
HYGHYG0
LIVLIV01
MATMAT01
MATMAT02
MATMAT03
MATMAT04
SERSER01
MÅTBRC0

Kursnamn
Poäng
Mat och dryck i kombination......... 100
Service och bemötande............... 100
Hygienkunskap............................. 100
Livsmedels- och
näringskunskap 1......................... 100
Matlagning 1................................. 100
Matlagning 2................................. 200
Matlagning 3................................. 200
Matlagning 4................................. 200
Servering...................................... 100
Branschkunskap inom
restaurang.................................... 100
Gymnasiearbete........................... 100

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Din utbildning är ar¬betsplatsförlagd med minst
70%. Teori och praktik varvas under utbildningen.
Ansökan
Du söker till utbildningen via webbansökan:
open24.ist-asp.com/landskrona/vux/Vux/Start
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning
kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 20, Landskrona.
Om du är folkbokförd i en annan kommun och
behöver vägledning ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt............................................................... 1400

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Edina Gutic, studie- och yrkesvägledare
0418-47 36 83
edina.gutic@landskrona.se

