STARTAR I
FEBRUARI 2020
40 VECKOR
LANDSKRONA

Lärlingsvux

Servitör/servitris

Serveringspersonal är nyckelpersonal på hotell, restauranger och barer. I arbetet uppträder
du stilrent och kommunicerar med gästerna med målet att ge en så bra upplevelse som
möjligt.
Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i olika serveringsmetoder, bär- och barteknik. Du får också lära dig att utforma menyer, hur man kombinerar mat och dryck, samt
bemöter gäster på bästa sätt. Branschen är i stort behov av utbildad arbetskraft och efter
avslutad utbildning så har du mycket goda chanser till arbete.

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.

Servitör/servitris
Utbildningen passar dig som är intresserad av mat och dryck. Du är serviceinriktad, social och vill jobba
med människor. I yrket som servitör/servitris tar du bland annat emot beställningar samt serverar mat och
dryck. För att göra ett bra arbete som servitör måste du vara serviceinriktad och gilla ett högt tempo. I utbildningen får du också lära dig hur man bemöter gäster och skapar en trevlig stämning bland annat.
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. Det är viktigt att ha grundläggande kunskaper i svenska språket och obekväma arbetstider förekommer i arbetet.
Branschen är i stort behov av utbildad arbetskraft och efter avlutad utbildning har du mycket goda chanser
till arbete och är attraktiv för många arbetsgivare.
Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Serveringskläder skaffar du själv. Kläderna ska
bestå av svarta byxor (inte jeans), vit långärmad
skjorta, svart väst, svarta strumpor och svarta
lågskor.
Kurskod
Kursnamn
Poäng
SERMAF0 Matsalshanteverk......................... 100
SERSER01 Servering 1................................... 100
SERSER02 Servering 2................................... 200
SERSER00S Servering specialisering............... 100
SEVSEV01 Service och bemötande 1............ 100
SEVSEV02 Service och bemötande 2............ 100
SERARR0 Arrangemang............................... 100
MACMAT0 Mat och dryck i kombination......... 100
DRYDRY0 Drycker......................................... 100
DRYDRY00S Drycker specialisering....................... 100
DRYVART0 Barteknik............................................ 100
DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull
alkoholservering................................ 100
Gymnasiearbete................................ 100

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Din utbildning är arbetsplatsförlagd 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

