Vuxenutbildningen Knut Hahn - Yrkesvux

Framtidens Säljare
KONTAKT
Studie- och yrkesvägledare
Annika Månsson
annika.mansson@ronneby.se
0457-61 85 01

Rektor
Katarina Dennerhed
katarina.dennerhed@ronneby.se
0457-61 84 03

”En duktig säljare går aldrig arbetslös och kan ha världen
som arbetsfält”
Om det låter lockande så kan den här utbildningen vara något för dig!
Under ett år hos oss får du fördjupade kunskaper i försäljning, såväl
teoretiskt som praktiskt. Förutom rena ämneskunskaper kommer du
att utveckla din presentationsteknik och säljkommunikation samt
praktiskt lära dig moderna säljtekniker. Du kommer att träna din
förmåga att planera och strukturera, samt att arbeta målinriktat och
systematiskt på hög servicenivå. Under utbildningen kommer du att
utveckla ditt ledarskap från att leda dig själv till att förstå hur du kan
leda andra. Kontakter är oerhört värdefullt för duktiga säljare och på
den här utbildningen får du lära dig hur du bygger upp ditt kontaktnät
samt hur du samverkar med andra för att nå dina mål.
Den här utbildningen genomförs i mycket nära samarbete med den
arbetsmarknad du skall ut i. Flera av våra kursledare kommer direkt
från näringslivet och många av utbildningens projektuppgifter utförs
ute på riktiga företag. Efter utbildningen kommer du att ha kunskap
och förståelse för vad som krävs för att jobba med service och
försäljning. Du kommer dessutom ha etablerat flera viktiga kontakter i
näringslivet samt ha ett proffsigt och uppdaterat CV.
APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår och genomförs på olika företag.
Då har du arbetstider som gäller för just den arbetsplatsen och de
som jobbar där t.ex. butikstider.

Är du framtidens säljare?

Mer information om utbildningen hittar du på baksidan.

Administratör
Ann-Britt Svensson
ann-britt.svensson@ronneby.se
0457-61 83 59

Besöksadress
Fridhemsvägen 17
372 38 Ronneby

ANSÖKAN
Vi vill ha in en ansökan med
eventuella betygskopior och
ett personligt brev där du
berättar om dig själv och
varför du vill gå den här
utbildningen.
www.ronneby.se/vuxenutbildning

Sista ansökningsdag
180108

Vuxenutbildningen Knut Hahn - Yrkesvux

Kursstart: 180118
Studietid: Heltid 180118 - 181218
Förkunskaper: Varje ansökning bedöms individuellt.
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri

KONTAKT
Studie- och yrkesvägledare
Annika Månsson
annika.mansson@ronneby.se
0457-61 85 01

Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN. Om du saknar
grundskola och gymnasiekompetens finns möjlighet till högre bidrag.
Läs mer på www.csn.se

Rektor

Anordnare: Yrkesvux Ronneby

Administratörer

Katarina Dennerhed
katarina.dennerhed@ronneby.se
0457-61 84 03

Ann-Britt Svensson

Du läser följande kurser
Orienteringskurs
Affärsutveckling och ledarskap.
Entreprenörskap

ann-britt.svensson@ronneby.se
0457-61 83 59

Besöksadress
Fridhemsvägen 17
372 38 Ronneby

Servicekunskap

Ansökningsblankett finns på:

Personlig försäljning 1

www.ronneby.se/vuxenutbildning

Personlig försäljning 2
Information och
kommunikation1
Praktisk marknadsföring 1
Affärskommunikation
----------------------------Totalt 900 poäng

Välkommen med din ansökan!

