
 

VUXENUTBILDNINGEN SOTENÄS  SYMBIOSCENTRUM 

LÄRLING HANDEL & SERVICE  

UTBILDNING INOM HANDEL OCH SERVICE 
Utbildningen riktar sig till dig som i fram-
tiden ser en karriär inom exempelvis 
dagligvaruhandeln och olika serviceyr-
ken som butikssäljare, handlare, inkö-
pare, butiksledare eller receptionist. Ut-
bildningen ger stora möjligheter att ar-
beta inom olika branscher, men också 
att studera vidare eller kanske starta 
eget företag. Utbildningen vänder sig till 
dig som tycker om att skapa relationer 
med andra människor och intresserad 
av ekonomi, handel, försäljning och 
marknadsföring.  
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UTBILDNINGEN I KORTHET 

Lärling inom handel och service ger en god inblick i olika serviceyrken och branscher. I 
utbildningen ingår moment som personligförsäljning, ekonomi, marknadsföring, bransch-
kunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Du kommer vidare att få ut-
veckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, 
inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Vidare får du ut-
veckla förmågan att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer på en ar-
betsplats. 

Ett lärlingsprogram innebär att du genomför minst 70% av utbildningstiden (3 dagar/
vecka) på ett företag, samt att 1-2 dag/vecka är avsett för teori i skolan eller hemstudier. 
Lärlingsutbildningen ger både kontakter inom yrket men även arbetslivserfarenhet vilket 
oftast leder till ett jobb. Efter avslutad utbildning ges betyg och intyg. 

Kontakta oss  eller läs mer på www.sotenas.se  

.  Åsa Karlsson         Dick Brahm                  Daniel Nordström 

  Studie- och yrkesvägledare   Yrkeslärare          Rektor 

  Telefon: 0523-664675     Telefon: 07211417958      Telefon: 0721419021 

  asa.karlsson2@sotenas.se    dick.brahm@sotenas.se                daniel.nordstrom@sotenas.se 



SNABBFAKTA OM UTBILDNINGEN 

Utbildningsstart: 2021-08-30 

Utbildningsavslut: 2022-06-03 

Utbildningstyp: Lärlingsutbildning 

Utbildningsort: Kungshamn 

Förkunskaper: Slutfört svenska grund 

Poäng: 800 poäng 

Utbildningstakt: Heltid, 40 veckor 

Studiemedel: Ja www.csn.se 

 

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN 

Ansökan: Du ansöker via den kommu   

nala vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Ansökan görs via webben eller  på plats 

och lämnas till studie-och yrkesvägledaren. 

Sista ansökningsdag: 7 juni 2021  

Bifoga: Kopia på betyg och/eller intyg 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du ansvarar själv för kostnader gäl-

lande kurslitteratur, resor till studiebesök 

samt till din APL plats.  

 

KONTAKTA-/BESÖK OSS 

Sotenäs Symbioscentrum 

Hagbergs industrigata 1 

456 31 Kungshamn 

Telefon: 0523-664675 

Hemsida: www.symbioscentrum.se  

KURSER I HANDEL & SERVICE 
• Branschkunskap inom handel 100p 

• Praktisk marknadsföring 1 100p 

• Entreprenörskap 100p 

• Servicekunskap, 100p 

• Näthandel 1 100p 

• Personlig försäljning 1 100p 

• Handel specialisering 100p 

• Inköp 1 100p 


