butikschefsprogrammet
högskoleutbildning
2 år
120 HP

• Butikens marknadsföring
• Butikens ekonomi
• Logistik för butikschefer
• Företagsledning i butik
• Juridik i butik
• Konsumentbeteende
• Säljteknik och inre marknadsföring
• Trender i detaljhandeln
• Butikens administration

Framgångsrika butiker i alla branscher har en sak gemensamt,
en kunnig och professionell butikschef. På två år får du en
utbildning som hjälper dig att nå dit du vill! Hos olika partnerbutiker får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i
butikens praktiska vardag.
Som nyutbildad butikschef kan du på ett professionellt sätt
driva en butik, en större butiksavdelning eller annan säljorganisation. Du ser vikten av att leda och stimulera personalen.
Du vet hur man ökar butikens försäljning genom planerade
säljaktiviteter, lockar kunder in i butiken, får trogna kunder med

mera. Du har också kunskap om effektiva inköp, bra logistik
och butikens ekonomi samt vilka lagar och regler som gäller.
Alla kurser har en stark koppling till hur det praktiskt går till i
butiker. Svensk Handel som Handelsanställdas förbund stödjer
utbildningen.
Utbildningen sker på distans från Högskolan i Skövde till
Campus Värnamo. Undervisningen sker i form av inspelade
föreläsningar, videokonferenser eller via Internet. Grupparbeten
är en stor del av utbildningen, vilket på ett bra sätt förbereder
dig för din kommande arbetssituation.

www.campus.varnamo.se

kurser
inom butikschefsprogrammet

Externredovisning I A

7,5 hp

Organisation och ledarskap I A

7,5 hp

Externredovisning II B

7,5 hp

Företagsledning i butik II B

7,5 hp

Ekonomistyrning I A

7,5 hp

Konsumentbeteende B

7,5 hp

Marknadsföring I A

7,5 hp

Butikens kommunikation B

7,5 hp

Marknadsföring II B

7,5 hp

Organisation och ledarskap II B

7,5 hp

Management i butik B

7,5 hp

Företagsledning i butik I A

7,5 hp

Juridik i butik I A

7,5 hp

Examensarbete i butiksledning B

15 hp

Juridik i butik II A

7,5 hp

Anmälan
För programmet krävs grundläggande behörighet
samt Engelska B, Matematik C och Samhäll A.

Kontaktperson
Susanne Bergenholtz
0370 - 377 192
susanne.b.bergenholtz@varnamo.se

Anmälan görs via www.antagning.se
Mer information om utbildningen hittar du på
www.campus.varnamo.se
Skanna koden på framsidan med din smartphone så kommer du
direkt till utbildningsinformationen på vår website.

Campus Värnamo – nära, professionellt, konkret
Vi tror på en kort väg från utbildning till jobb. Därför är våra
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar max 2 år. Vi varvar
teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120
partnerföretag, så att du både förstår och kan genomföra.
Dessutom är utbildningarna framtagna på efterfrågan av
näringslivet. Det innebär att våra studenter blir väl mottagna på
arbetsmarknaden.

På Campus Värnamo försvinner ingen i mängden. Det är nära
mellan studenter och personal. Vi satsar dessutom extra på den
individuella utvecklingen genom en studentcoach. Våra lokaler
i Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen – ligger ett
stenkast ifrån centrum. Detta i kombination med bra kommunikationer och gott om studentbostäder, ger förutsättningar för
ett bekvämt stundentliv.

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 00
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

