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Skanna vår QR-kod och läs mer på
www.familjenhelsingborg.se/vuxenutbildning

Vill du arbeta med cyklar och underhåll?
De senaste åren har cykling ökat explosionsartat. Intresset för miljö, natur, klimat och folkhälsa är några
av förklaringarna. I takt med att inställningen hos befolkningen ändras till det positiva och status på cykeln
ökar, växer även behovet av duktiga cykelreparatörer.
Akademi Båstad har, för att möta behovet, tagit fram en
skräddarsydd utbildning så att branschen får möjlighet
att snabbt få fram kompetent personal som jobbar i cykelbutiker eller verkstäder. Utbildningen riktar sig till dig
som vill jobba, serva, felsöka och åtgärda nya och gamla

Kurser
SEVSEV01
DRIAVH01
DRIAVH02
FÖSPER01

Branschkännedom ................... 100
Service och bemötande............. 100
Avhjälpande underhåll 1............. 100
Avhjälpande underhåll 2............. 100
Personlig försäljning................... 100

Totalt antal poäng................................500

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

cyklar på marknaden och är på totalt 500 poäng med 40
% arbetsplatsförlagd tid – om möjligt i ditt närområde.
Kombinationen av teori och praktik, samarbetet med
näringslivet samt kurshandledare och föreläsare som är
experter inom området och direkt från branschen, gör
utbildningen ensam i sitt slag i landet. Den teoretiska
delen av utbildningen förläggs vid Akademi Båstad och
förutom de praktiska delarna inkluderar utbildningen
kurser som ger dig den kompetens som krävs för att
vara attraktiv för en anställning inom cykelbranschen.

Arbetsplatsförlagd tid
Ca 40%.
Förkunskaper
Du behöver ha godkänt/betyg 3/E i grundläggande
svenska som andra språk eller motsvarande.
Informationsmöte
Du måste även närvara vid ett obligatoriskt informationsmöte den 16 januari på Akademi Båstad, Lyckan
15 i Båstad.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.

28 januari 2019
20 veckor
7 januari

Utbildningsort
Båstad.

Ansökan görs hos din lokala studie- och yrkesvägledare. Ta med betyg från genomgångna utbildningar
samt personbevis. Behöver du vägledning bokar du
det hos din lokala studie- och yrkesvägledare. I Båstad
kontaktas: syvvux@akademi.bastad.se.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Jeppelina Schoug, Utbildningsledare
Telefon: 0431-772 18
E-post: jeppelina.schoug@akademi.bastad.se
www.akademi.bastad.se

VUXENUTBILDNING

