
EKONOMI PROGRAMMET

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS PROGRAMMET

Vi söker butikssäljare!
Tävlingen riktar sig till elever på ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammes samt handels- och 
administrationsprogrammet. Information om tävlingen går ut till berörda gymnasieskolor som sedan får informera 
och uppmana sina elever till att själva skicka in en ansökan. I butiksförsäljning tävlar eleverna genom olika 
praktiska och verklighetstrogna situationer där de får visa upp sina färdigheter som butikssäljare. 

ANSÖKAN
Eleven ansöker själv om att vara med och tävla genom att skicka in ett filmbidrag. I filmen ska eleven vara i 
fokus och svara på ett antal frågor (se nedan). Filmens kvalité tas inte med i bedömningen och det fungerar 
bra att spela in filmen i en mobilkamera. Tänk på att det är viktigt att ljudet är bra så juryn kan göra en rättvis 
bedömning.

• Filmen ska laddas upp på YouTube. Det går att ladda upp videon privat och endast de  
som får tillgång till länken kan se filmen. 

• YouTube-länken ska mejlas till therese.forslin@handelsradet.se senast den 3 oktober 2022.  
Filmens länk kommer endast att delas till jurymedlemmar. 

• Mejlet ska innehålla elevens namn, skola, gymnasieprogram  
samt kontaktuppgifter till eleven och ansvarig lärare. 

• Märk mejlet med Ansökan butikssäljare 2022 i ämnesraden.

• Filmen ska innehålla svar på följande frågor: 

– Vem är du? 

– Vad är en bra butikssäljare för dig? 

– Vad har du för erfarenhet av butiksförsäljning?

– Hur kan du utvecklas som butikssäljare? 

– Varför ansöker du om att vara med i denna tävling? 

Efter att ansökningsperioden gått ut kommer en jury att  
gå igenom samtliga ansökningar och utse vilka som går vidare  
till nästa steg i tävlingen. Finalen går på Handelns yrkestävlingar 2022  
som sker under vecka 47 i Göteborg.  Mer information finns  
på www.karriarihandeln.se/yrkestavlingar.

Handelns yrkestävlingar genomförs i november varje 
år och är ett sätt för branschen att synliggöra yrken 
och utbildningar i handeln. De tävlande är unga som 
är under utbildning eller precis i början av karriären. 
Innehållet i de olika tävlingarna tas fram av branschen, 
vilket gör att tävlingsuppgifterna motsvarar företagens 
efterfrågade kompetens och blir ett utmärkt sätt för 

de tävlande att säkerställa och visa sin kompetensnivå. 
Tävlingarna bidrar till att stärka respektive yrkesroll och 
visar på handelsnäringens bredd.

När det finns möjlighet, kan de tävlande kvalificera 
sig för att delta i WorldSkills Swedens tävlingskoncept 
Yrkes SM och att representera Sverige i yrkeslandslaget 
vid EuroSkills och Worldskills Competition.
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