
Butiksutbildning för 
att söka jobb inom 
dagligvaruhandeln

Nu har du chansen att delta i en 16 veckor lång 

verklighetsbaserad butiksutbildning hos Misa 

tillsammans med Butiksskolan. Efter utbildningen 

blir du matchad mot relevanta jobb som du kan söka 

inom butikshandel. Denna utbildning anordnas av 

Misa på uppdrag av Stockholms stad.



16 veckors praktisk 
utbildning med 
möjlighet att söka jobb 
inom 
dagligvaruhandeln

Nu har du chansen att delta i en 
16 veckor verklighetsbaserad 
butiksutbildning hos Misa. Den 
genomförs med Butiksskolan och 
ligger i närheten av ICA Maxis 
butik i Barkarby. 

Alla moment i utbildningen inleds med 

teoretisk genomgång för att sedan följas 

upp med praktiskt arbete i butik. Som 

deltagare kommer du att få vana att 

arbeta i butiksmiljö med kollegor och 

kunder. Efter avslutad utbildning 

kommer Misa att matcha dig mot 

relevanta jobb som du kan söka inom 

butikshandeln.

Rekryteringsträff 

Till denna utbildning kommer vi att 

rekryteringsträff. Anmälan till 

rekryteringsträffen görs till 

daniel.fehrnstrom@stockholm.se

mailto:daniel.fehrnstrom@stockholm.se


För frågor och intresseanmälan mejla till jobbtorg@misa.se, eller 

ring Susanne Bakken på telefon 0737-229294

MÅLGRUPP |  Personer som bedöms ha en fysisk arbetsförmåga men är i behov av 

utbildning för att kunna få anställning. Arbetet är fysiskt krävande.

FÖRKUNSKAPSKRAV | Grundläggande svenska (främst i talförståelse). Stor vikt 

läggs vid personlig motivation och intresse för att jobba inom handel. Språkkravet 

bedöms därför individuellt. 

PLATS | ICA Maxi Barkarby

PERIOD  | 16 veckor. Starter sker 3 gånger per år. För information om nästa start 

kontakta din jobbcoach på jobbtorg.

SCHEMA | Måndag – fredag 9:00–15:00

ANTAL PLATSER |  10 personer

REKRYTERINGSTRÄFF  | sker inför kursstart

ANMÄLAN  | För att delta på rekryteringsträff anmäl din aspirant till 

daniel.fehrnstrom@stockholm.se

LÄRARE | Therese Lund Nordström 

Utbildningens innehåll

Block 1

Vi går igenom butikens avdelningar och 

lär oss grunderna och börjar träna. 

Målet är att eleverna själva ska kunna 

läsa av verksamheten och 

kommunicera med butikens personal 

när de lägger upp sitt arbete.

Block 2

Vi går igenom samband mellan 

medarbetarens prestation och 

ekonomiska utfall, ställer oss frågan om 

kunden styr allt, vi pratar 

medarbetarskap och vikten av att 

kunna leda sig själv.

Block 3

Vi bygger på med kunskap inom 

matsäkerhet, kundservice och 

arbetsmiljö. Vi gör även studiebesök 

på andra butiker för att få ett bredare 

perspektiv.

Block 4

Vi fokuserar mycket på helheten och 

få ihop alla delar vi tränat på hittills. Vi 

går igenom CV och undersöker vad 

arbetsmarknaden efterfrågar. Vi 

pratar även om vad man kan förvänta 

sig när man är ny på ett jobb och vad 

som är viktigt att tänka på. 


