
Som elev på programmet utvecklar du din 
förmåga att samarbeta, både på arbetsplats 
och i skolan. Du behöver vara nyfiken och 
positiv till att möta kunder eller besökare. 

Programmet ger dig grundläggande 
behörighet till högskola och universitet. 
Programmet kan även ge dig en 
yrkesexamen, där har du fått fördjupade 
kunskaper inom handel och administration, 
samt behörighet till yrkeshögskolan.

Entreprenörskap, kommunikation och service 
är viktiga kurser. Du får möjlighet att utveckla 
din förmåga att planera, genomföra och 
utvärdera ditt arbete. Du övar dig på att sälja 
och får kunskaper inom internethandeln. 
Under tredje året får du även möjlighet att 
starta, driva och avveckla ett eget företag.

Du läser kurser inom försäljning, 
marknadsföring, inköp, logistik, näthandel, 
ledarskap, entreprenörskap och företagande. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 
I årskurs två och tre är sammanlagt 15 
veckor av utbildningen lagd på en arbetsplats 
vilket är en viktig del av utbildningen. Vårt 
nära samarbete med lokala handelsföretag 
ökar dina chanser till jobb under och efter 
gymnasiet.

 ”Det här är programmet för dig som 
drömmer om att starta, driva eller utveckla 
ett företag. Med försäljning, service och 
entreprenörskap i fokus blir du redo för din 
nästa stora utmaning, oavsett vad det är”, 
berättar Johan Stenhols, yrkeslärare.

 ”På programmet har jag fått driva 
UF-företag vilket har gett mig kunskaper 
och erfarenheter inom företagande och 
entreprenörskap samtidigt som jag har haft 
väldigt roligt”, säger Alva som är elev på 
programmet.

Gå in på www.karriarihandeln.se för att få 
tips på många olika karriärmöjligheter.
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Försäljnings- och 
serviceprogrammet

För dig som vill arbeta med service, kommunikation och tjänster.
Du vill ta egna initiativ, ta ansvar och vara kreativ. Du lär dig 
bland annat att kommunicera på många olika sätt och att möta 
människor. 
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