
ÄR FÖRSÄLJNING OCH 
SERVICE NÅGOT FÖR DIG?

...och behöver veta mer om möjligheterna? 
Handeln kan ge dig en dynamisk karriär 
full av möjligheter. Kolla yrkeskartan.se

Kom ihåg att det går att lägga till
högskolebehörighet om du väljer

försäljnings- och serviceprogrammet.

Svårt att välja väg?
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www.handelsradet.se

https://karriarihandeln.se/yrkeskartan/
https://handelsradet.se/


Är det här  
något för mig?

Vilket program
ska jag gå då?

...är en bransch i ständig rörelse. Varor och tjänster strömmar i  
ett ständigt flöde mellan olika platser i världen. Fysiska butiker  
kombineras med digitala kanaler. Branschen rymmer allt från  
upplevelser och försäljning till logistik och service.  
Försäljning och service handlar helt enkelt om  
kommunikation med andra människor.

Handeln idag och i framtiden...

...är framtaget för att ge dig kompetensen 
för framtidens handel. Det kan till exempel 
handla om försäljning, inköp, varuflöden, 
marknadsföring, kundservice, kommunikation 
och affärsutveckling. 

Försäljnings- och  
serviceprogrammet...

...att möta människor och jobba i en bransch 
som är i ständig rörelse kan detta vara  
gymnasieprogrammet för dig. Du får  
möjlighet att utveckla kunskaper inom  
entreprenörsskap och eget företagende.  
Här har du gymnasieprogrammet som  
förbereder dig för en karriärutveckling  
inom handelsbranschen.

Om du är intresserad av...

...på försäljnings- och serviceprogrammet  
har du både kompetens för ett första jobb 
inom försäljning och kundservice samt en bra 
grund för en fortsatt karriär i handeln. Det går 
självklart att lägga till högskolebehörighet.

Framtiden efter studierna...

MINST 
15 VECKORS

APL

...får du lära dig personlig 
försäljning, servicekunskap, 
kommunikation, marknadsföring och annat 
som krävs för att möta handelns kunder. 
Du får utveckla din förmåga att möta och 
kommunicera med kunder och medarbetare 
– både inom landet och internationellt. 
Du kommer också få kunskaper i social,  
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

På försäljnings- och
serviceprogrammet...

...får du under minst 15 veckor möjlighet 
till ett arbetsplatsförlagt lärande på en 
eller flera arbetsplatser.

Utöver lektionerna i skolan...

Sen då?

Vad får jag
lära mig?


