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

SOM BUTIKSCHEF

gillar du att arbeta med människor,
försäljning och service. Du har en stor fördel om du känner dig
bekväm i en ledande roll. Detta tvååriga butikschefsprogram
kan bana väg till en karriär inom handeln med spännande
utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Utbildningen ges på distans av Högskolan i Skövde. Studierna
genomförs på Campus Värnamo som är utbildningens lärcentrum. Du studerar två till tre dagar i veckan med schemalagd
undervisning och för att lösa uppgifter tillsammans med din
studiegrupp.

En butikschefs arbetsuppgifter är väldigt varierande. Mycket
av det vardagliga arbetet handlar om att sälja varor och arbeta
med till exempel prissättning. Men jobbet handlar också om
skyltning i butiken, marknadsföring, planering av inköp och att
möta leverantörer. En butikschef tar även ansvar för personalfrågor, ekonomi och juridik.
Efter utbildningen kan du jobba som butikschef inom en rad
olika branscher, exempelvis sport och fritid, mat, kläder, hem
och inredning. Även många andra befattningar inom handeln
är möjliga. Branschorganisationen Svensk Handel anser att
handeln står inför ett stort antal generationsskiften under de
kommande åren och ger indikationer på en stor efterfrågan på
utbildad personal.

KURSER
inom Butikschefsprogrammet 2 år
Arbetsrätt i butik

7,5 hp

Konsumentbeteende

7,5 hp

Butikens omvärld

7,5 hp

Logistik och varuhantering

7,5 hp

Ekonomistyrning I

7,5 hp

Marknadsföring I

7,5 hp

Examensarbete i företagsekonomi

7,5 hp

Marknadsföring II

7,5 hp

Externredovisning I

7,5 hp

Organisation och ledarskap I

7,5 hp

Externredovisning i teori och praktik

7,5 hp

Organisation och ledarskap II

7,5 hp

Företagsledning i butik I

7,5 hp

Säljteknik och butikskommunikation

7,5 hp

Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A, Matematik
B. Eller Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.
(eller motsvarande kunskaper)
Anmälan öppnar i mars 2015 via www.antagning.se
UTBILDNINGSSTART OCH ORT
Augusti 2015 i Värnamo
UTBILDNINGSTAKT OCH FORM
Utbildningen är på helfart.
Campusförlagd med föreläsningar på distans från Skövde.

EXAMEN
Högskoleexamen
KONTAKTPERSON
Campus Värnamo
Susanne Harling
0370 -37 71 92
susanne.b.harling@varnamo.se
Högskolan i Skövde
Programansvarig
Jan Sedenka
0500-44 88 56
jan.sedenka@his.se

CAMPUS VÄRNAMO – nära, professionellt, konkret
VI TROR PÅ EN KORT VÄG från utbildning till jobb. Därför är våra
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ofta 2 år. Vi varvar
teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120
partnerföretag. 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 från centrum. Detta i kombination med bra kommunikationer och gott om studentbostäder, ger förutsättningar för
ett bekvämt studentliv.

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 45
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

