
HA Vill du arbeta med handel, administration och kommunikation?  
Vi utbildar dig som är intresserad av försäljning och kundservice. 
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller välja att läsa 
vidare på yrkeshögskola eller högskola.

Handel och administration 
lärlingsutbildning

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  100 p
Historia 1a1    50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1    50 p
Religionskunskap 1    50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Svenska 1  100 p
Svenska som andraspråk 1  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Entreprenörskap  100 p
Servicekunskap  100 p
Branschkunskap inom handel
och administration  100 p
Information och kommunikation 1  100 p

INRIKTNING ADMINISTRATIV SERVICE 
Administration 1    100 p 
Affärskommunikation    100 p 
Information & kommunikation 2   100 p 
Interna & extern kommunikation   100 p 
Ledarskap & organisation   100 p

Programfördjupning inriktning administrativ 
service 
Administration specialisering   100 p 
Administration specialisering   100 p 
Entreprenörskap & företagande  100 p 
Företagsekonomi 1   100 p 
Programhantering   100 p 
Svenska 2 alternativt svenska som  
andraspråk 2    100 p 
Utställningsdesign 1    100 p

INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE 
Affärsutveckling & ledarskap   100 p 
Inköp 1     100 p 
Näthandel 1   100 p 
Personlig försäljning 1  100 p 
Praktisk marknadsföring 1  100 p

Programfördjupning inriktning handel och 
service 
Entreprenörskap & företagande  100 p 
Företagsekonomi 1   100 p 
Handel specialisering    100 p 
Handel specialisering   100 p 
Programhantering    100 p 
Svenska 2 alternativt svenska som  
andraspråk 2    100 p 
Utställningsdesign 1    100 p

YRKESUTBILDNING I LÄRLINGSFORM
Handel- och administrationsutbildningen är ett yrkesprogram med inriktning 
mot bland annat kommunikation, inköp och programhantering. Ett program 
för dig som tycker om att administrera och vara spindeln i nätet. Lärlings-
formen innebär att du läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med 
andra elever i en lärlingsklass och genomför karaktärsämnen ute på en eller 
flera arbetsplatser. Minst halva utbildningstiden måste vara förlagd ute på en 
arbetsplats. Se informationsblad om lärlingsutbildning.

VÅRA INRIKTNINGAR
ADMINISTRATIV SERVICE

Inriktningen ger kunskaper om administration, ledarskap och organisation i 
företag och offentlig förvaltning. Du lär dig även om entreprenörskap, service 
och kommunikation. 

HANDEL OCH SERVICE

Här lär du dig om fritids- och friskvårdsverksamheter, hälsa och hälsofrämjan-
de arbete. Inriktningen kan leda till arbete på idrotts- och fritidsanläggningar, 
exempelvis som bad- eller sporthallspersonal.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Efter utbildningen kan du söka tjänster inom försäljning, ekonomi och admi-
nistration. Läser du inriktningen administrativ service kan du arbeta som eko-
nomiassistent, projektadministratör eller personalassistent. Läser du handel 
och service kan du arbeta som butikssäljare, marknadsförare eller varumot- 
tagare. Du har också behörighet att söka in på yrkeshögskola. 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
För dig som vill läsa vidare till exempelvis marknadsförare, webbredaktör eller 
inköpare finns det möjlighet att inom programmets ram läsa kurser som ger dig 
grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
handelsoadministrationsprogrammet@mark.se


