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Merkonom sp

Merkonom sp
GRUNDEXAMEN / DELAR AV GRUNDEXAMEN / BETYG I AFFÄRSVERKSAMHET

På merkonom sp får du lära dig kundbetjäning, försäljning och att jobba tillsam-
mans med andra. Merkonomutbildningen är mångsidigt upplagd för att du skall 
få goda praktiska färdigheter för arbetslivet. Du får också studera bland annat 
modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv.

På merkonom sp jobbar alla enligt egen 
förmåga och du får sådana utmaningar, 
som passar dig. Utbildningen är över-
vägande praktisk och du kan studera 
på den nivå, som är den rätta för just 
dig. Målen är yrkeskunskap, personlig 
mognad och sund självkänsla. Vi trä-
nar på att jobba självständigt och till-
sammans med andra i en liten grupp. 
   Studierna består av 180 kompetens-
poäng av vilka en del genomförs i form 
av utbildningsavtal på olika arbetsplat-
ser. Perioderna av utbildningsavtal gör 
du i huvudsak på din egen hemort. Be-
höver du elevhemsplats under studieti-
den hjälper vi till.

Du avlägger grundexamen, delar av 
grundexamen eller får betyg i affärs-
verksamhet.

Efter studierna
Efter att du är klar med dina studier,  
kan du arbeta på många olika arbets- 
platser inom butik, försäljning och kund-
service. Utbildningsgarantin betyder att 
vi tillsammans skräddarsyr din framtid  
med arbete, boende och fritid efter 
utbildningen.

MAN SKALL INTE DRA  
SIG FÖR ATT FRÅGA

En merkonom behöver vara ordningsam, nog-
grann, social och kunna hantera olika arbetsupp-
gifter och kundservicesituationer. I en butik är det 
viktigt att hålla både städat och ordning i hyllor-
na. Ett bra sätt att lära sig i arbetslivet är att iaktta 
mera erfarna försäljare och inte dra sig för att frå-
ga. Det är bättre att fråga flera gånger än att chan-
sa en gång.
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