GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN

FÖRSÄLJNINGS- OCH
SERVICEPROGRAMMET
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Passar dig som:

Är serviceinriktad
Drömmer om att kunna skapa ett eget företag
Vill utvecklas inom försäljning och entreprenörskap
Skulle kunna tänka dig att arbeta med försäljning av varor och tjänster
Vill ha 15 intressanta praktikveckor

Programmet ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel.
Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och
marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller
kundservice.

YRKESPROGRAM

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

Programmet för försäljning och entreprenörskap
Två saker genomsyrar vår utbildning - försäljning och entreprenörskap. Här får du lära dig om detalj- och
partihandel. Du lär dig om näthandel, ledarskap och företagande, om entreprenörskap, service och kommunikation.
Under din utbildning kommer du även få möjligheter att driva ett företag under ett läsår i form av ett UF-företag.
Utbildningen ger möjlighet till arbete som t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare,
marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram, där du sammanlagt kommer att vara ute på
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Under dessa veckor kommer du att få yrkeslivserfarenhet.
Läser du till Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 får du behörighet till att studera
på universitet och högskolor.

Kurser på Försäljnings- och serviceprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p
Programgemensamma ämnen 900 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Branschkunskap inom handel, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Handel och hållbar utveckling, 100p
Information och kommunikation 1, 100 p
Inköp 1, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Servicekunskap 1, 100 p

Programfördjupning, 700 p
Entreprenörskap och företagande, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p
Handel specialisering, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Information och kommunikation 2, 100 p
Retorik, 100 p
Engelska 6 / Besöksnäringen, 100 p
Ändringar kan ske under året.

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Programinformatör:
Joakim Kihl, 0550 - 874 39, joakim.kihl@kristinehamn.se

www.kristinehamn.se/gymnasiet

