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BUTIKS-
SÄLJARE

OM DU VILL JOBBA SOM

  YRKESGYMNASIET: HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA) 

Medellön för en butikssäljare:

25.400 krper månad (SCB)

Är du en handlingskraftig person med intresse för  
affärer? Skulle du vilja jobba i butik? Starta eget?  
Triggas du av att ge människor vägledning och  
service? Då kanske det här är yrket för dig.  
Jobbar du inom handeln ligger utmaningen i att få 
kunderna att känna sig nöjda med sin affär.

På Yrkesgymnasiets Handels- och administrationsprogram fokuserar vi på kundservice och  
försäljning. Samtidigt är entreprenörskap och företagsamhet viktiga delar eftersom många 
som arbetar inom handeln startar egna företag. Under utbildningen får du användbara 
kunskaper inom säljteknik och praktisk marknadsföring. Yrkesgymnasiet ger dig en modern 

säljarutbildning där du får viktig branscherfarenhet och företagskontakter. Du blir direkt 
anställningsbar som butikssäljare när du är klar med din utbildning.

PROGRAMMET I KORTHET

 » EFTER GYMNASIET
Du är direkt anställningsbar inom handeln som t ex 
butikssäljare. Högskolan bjuder på många vidare-
utbildningar som t ex Butikschefsprogrammet och 
Service Management.

 » MÖJLIGA YRKEN
Inom handel finns yrken inom ett brett spektra, från 
butiksarbete till specialistkompetens inom detaljhandel 
och ekonomi.

 » HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 3 (100p) som en av kurserna i ditt 
individuella val så får du grundläggande behörighet till 
högskolan.

 » DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Kundservice, säljteknik, entreprenörskap och  
företagsamhet.

 » SÄLJRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till  
en storstad i Europa. Målet är att se på säljrollen ur ett 
internationellt perspektiv.

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Butikssäljare
Entreprenörskap..............100
Servicekunskap................100
Information och  
kommunikation 1 .............100 
Branschkunskap  
inom handel och  
administration .................100

Programämnen 
400 poäng

Inriktning butikssäljare
Engelska 6 .........................100
Svenska 2 ..........................100
Personlig försäljning 1 .....100
Personlig försäljning 2 ....100
Personlig försäljning 3 ....100

Praktisk marknadsf. 1 .....100
Praktisk marknadsf. 2 ....100
Praktisk marknadsf. 3 ....100
Affärsutveckling och  
ledarskap ...........................100

Handel och  
specialisering ....................100
Inköp 1 ................................100
Näthandel 1 .......................100

Inriktning/profil 
1200 poäng

200p

100p

Individuella val

2 500 p

600p

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete


