
Försäljnings- och serviceprogrammet är för dig som vill jobba med försälj-
ning, information, service och marknadsföring. Här får du kunskap i för-
säljningsteknik, service och administration i ett nära samarbete med olika 
företag i närområdet.

Arbetssätt 
På försäljnings- och serviceprogrammet 
arbetar vi entreprenöriellt. Det innebär att vi 
försöker uppmuntra egenskaper som viljan 
att anta utmaningar, se möjligheter, tänka 
kreativt och arbeta utifrån kundens behov.

Försäljning och service
En stor del av utbildningen är det arbets-
platsförlagda lärandet där du tillbringar 1-2 
dagar per vecka ute på företag. De praktiska 
kunskaperna vävs samman med dina teore-
tiska studier på skolan. Vi samarbetar med 
allt från mindre företag till stora koncerner 
såsom IKEA, Stadium, Coop, The Body 
Shop och Sundsvall Timrå Airport.

Här får du fördjupade kunskaper om allt 
som berör handel och service och utvecklar 
din förmåga som säljare. 

Du får kunskaper om hur man möter kunder 
och marknadsför olika produkter i butiken. 
Du får lära dig om hur företag är uppbyggda 
men även kunskaper om vad det innebär att 
starta och driva ett företag.

Efter skolan
Försäljnings- och serviceprogrammet ger 
goda chanser till extrajobb under studierna 
och arbete efter studenten. 90% av eleverna i 
de senaste avgångsklasserna har idag arbete. 
Flera av våra tidigare elever arbetar dessutom 
som butiks- och avdelningschefer, redan  
innan de fyllt 30 år. Du har även möjlighet 
att läsa vidare inom yrkeshögskolan eller läsa 
in behörighetsgivande kurser på det individu-
ella valet för att läsa vidare på högskolan.

Försäljnings- 
och serviceprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen     600 p
Engelska 5
Historia 1a1        
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1
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Programgemensamma ämnen        900 p

Entreprenörskap
Personlig försäljning 1
Servicekunskap 1
Praktiskt marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Branschkunskap inom handel
Handel och hållbar utveckling
Information och kommunikation 1
Inköp 1
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Gymnasiearbete                               100 p

Individuellt val                                  200 p

Affärskommunikation
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Personlig försäljning 2
Handel - specialisering
Praktisk marknadsföring 2
Logistik 1
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Fördjupning                                      700 p

Poängplan


