Ansökningsblankett för Lärvux Växjö läsåret 2017/2018

Utbildningen Att jobba i affär

Namn: 		

Personnummer:

Gatuadress: 		

Postadress:

Telefon bostad: 		

Mobil:

Ev. kontaktperson i bostaden:

E-post:

Ev. kontaktperson på arbetet:

E-post:

Utbildning jag tidigare har gått:
¨ Grundsärskola

¨ Gymnasiesärskola

¨ Träningsskola

¨ Annan utbildning

¨ Särskild utbildning för vuxna

Sista
ansökningsdag

Senaste skolår:

15 maj 2017
Viktig information:
Plats:

Vi är i Lärvux lokaler på Norrgatan 11. Lokalerna är moderna och helt anpassade
efter verksamhetens behov. Ingången ligger i gatuplan med goda möjligheter
för färdtjänst att lämna och hämta i direkt anslutning till entrén.

Ansökan:
Skicka din
ansökan till:
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Vuxnas lärande / Lärvux
Box 1222
351 12 Växjö

Du kommer att få svar på din ansökan
i god tid före kursstart.

Att jobba i affär
Att arbeta i butik kräver kunskaper om ekonomi och pengar. Man måste också vara duktig på att möta
kunder som tittar in i affären och som kanske vill köpa något. Man är lite av en försäljare!
I en butik inriktad på design är det bra att ha kunskap om bild och hantverk.
Nu erbjuder Lärvux Växjö dig som har din dagliga verksamhet i en butik med inriktning på design och
presentartiklar en utbildning som ska hjälpa dig att bli säkrare i ditt arbete. Även du som inte har ett
arbete i affär idag men som är intresserad, är välkommen att söka!
Utbildningen består av tre kurser, alla anpassade till arbete i butik. Kursen kan läsas både som
nybörjarkurs och som fortsättningskurs.
Service och bemötande
• Att möta människor i butiken
• Att skylta och att marknadsföra varor
• Att ha arbetskamrater
• Digital kompetens och sociala medier
Ekonomi och pengar
• Om pengar och pengars värde
• Hur pengar används och hur de kan växlas
• Kassahantering
Bild och design
• Olika typer av konstnärliga uttryck
• Färg och form
• Bildframställning
• Från idé till färdig produkt
Studietid och ekonomi
Studierna pågår 14 augusti 2017-22 juni 2018, med en träff på cirka 2,5 timmar per vecka.
Du behåller din habiliteringsersättning när du läser utbildningen ”Att jobba i affär”.
Betyg och intyg
Uppnår man kursmålen sätts betyg. I annat fall ges ett intyg på vad man lärt sig.
Samverkan
Utbildningen är utvecklad i samverkan med omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.
Vill du veta mer?
Kontakta Lärvux på tel. 0470 - 438 89
Använd ansökningsblanketten på andra sidan!
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