UTBILDNINGAR GENOM SLHF AKADEMIN
I SAMARBETE MED BOOSTA

Introduktionsutbildningar

FRUKT & GRÖNT introduktion
3 timmar

För vem?
För den som är helt ny på avdelningen, eller förväntas att hjälpa till vid olika tillfällen,
tex en jouransvarig.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- Vilka vanliga sorter och klassificeringar vi säljer
- Vad vi säljer under de olika årstiderna
- Vilka vanliga användningsområden de olika sorterna tillhör
- Hur olika frukter & grönsaker bör förvaras
- Enkla men effektiva exponeringstips
- Hur svinn uppstår och vad det kostar för avdelningen samt butiken
- Enklare matlagning med inspiration av rådande trender
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OST introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som är nybörjare på ostar och eller förväntas hjälpa till, tex en jouransvarig.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- Basic Ostkunskap, familjer, historik, lagring, tillverkning etc
Provsmak & Tillbehör
- Vi smakar igenom 20 ostar och tar fram information om dessa –
		 allt material anpassas så det passar för den egna butiken.
- Tillbehör & Dryck – vad passar till osten, hur bygger man en ostbricka ,
		 mat och dryck i kombination
Sälj
- Hur förmedlar vi denna kunskap till kunderna
- Smakkompisar – ett verktyg för att inspirera kunden
- Värdet av merförsäljning och öppna frågor

KÖTT introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som är nybörjare på kött och eller förväntas hjälpa till, tex en jouransvarig
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- Basic köttkunskap, styckdetaljer
- Vilka detaljer som används till olika maträtter
- Enklare recept
Sälj
- Hur förmedlar vi denna kunskap till kunderna
- Smakkompisar – ett verktyg för att inspirera kunden
- Värdet av merförsäljning och öppna frågor
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DELIKATESS introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som är nybörjare på delikatesser och eller förväntas hjälpa till, tex en jouransvarig.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- Grundsortimentet kring en delikatessdisk, familjer, historik, lagring, tillverkning etc
- Förvaring och matsäkerhet
Provsmak
- Vi smakar igenom vanliga artiklar från delikatessdisken och tar fram
			 information om dessa
Sälj
- Hur förmedlar vi denna kunskap till kunderna
- Smakkompisar – ett verktyg för att inspirera kunden
- Värdet av merförsäljning och öppna frågor

KALLSKÄNK introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som är nybörjare på produktionen och eller förväntas hjälpa till när det blir
mycket att göra.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- De enklaste variationerna på vad rollen som kallskänk producerar
- Metoder för en effektiv tillverkning
- Matsäkerhet
Tillverkning
- Vi tillverkar och äter i kombination med bra tillbehör
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GRILL introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som vill kunna tipsa dina kunder om grillning.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- Basic grillkunskap. Kol kontra gasol, Indirekt grill, BBQ grill etc
Enklare matlagning
- Vi går igenom grillarna och dess funktioner
- Vi pratar olika grilltekniker för olika råvaror
- Alla får testa att grilla
- Förslag på kryddning och tillbehör
- Provsmakning
Sälj

- Hur förmedlar vi denna kunskap till kunderna
- Smakkompisar – ett verktyg för att inspirera kunden
- Värdet av merförsäljning och öppna frågor

Vegetarisk och vegansk introduktion
3 timmar

För vem?
För dig som vill kunna tipsa dina kunder om vegetarisk och vegansk kost.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
Äter vegetarianer ägg? Och vad är egentligen en flexitarian? Detta och mycket mer
kommer du ha kunskap om efter utbildningen.
Vi går igenom de olika begreppen och pratar även om hållbarhet och hälsa kopplat till
att äta mer mat från växtriket.
Enklare matlagning
- Råvarukunskap och matlagningstekniker runt vanliga och ovanliga råvaror från växtriket
- Vi lagar veganska och vegetariska rätter som även passar som tillbehör till kött & fisk
- Provsmakning
Sälj

- Hur förmedlar vi denna kunskap till kunderna
- Smakkompisar – ett verktyg för att inspirera kunden
- Värdet av merförsäljning och öppna frågor
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Matfotografering på sociala medier
3 timmar

För vem?
För dig som vill utveckla din kreativa sida gällande matfotografering och lära dig mer om
hur du lockar följare på sociala medier. Du ansvarar eller hjälper till med butikens sociala
medier i dagsläget.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
Matstyling, ljussättning, kreativa sätt att exponera råvaror och maträtter samt tips & trix
gällande att locka nya följare till din sociala medier-plattform.
Matstyling
- Grund i fotografering med mobil
- Ljussättning
- Exponering
- Färg, form och skuggor
Sociala Medier
- Skillnader mellan plattformar
- Marknadsföring och ökade länkklick
- Relevant content och känslan av att alltid vara uppdaterad

Klimat/miljö/ekointroduktion
3 timmar

För vem?
För den som vill kunna spetsa till butikens kunnande om klimartsmart handlande.
Vad kan jag lite mer om efter kursen?
- vilka artiklar som är mer klimatsmarta än andra
- vad dom olika märkningarna innebär
- hur vi hanterar matsvinn
- enklare måltider på klimatsmarta och ekologiska produkter
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Introduktion för träning av nyanställda
3 timmar

Denna utbildning vänder sig till personer som ska introducera nya medarbetare i
butiken. Fokus ligger på kassa och ”golv”.
Vi går igenom alla viktiga moment som denna medarbetare bör lära en nyanställd
kring vilka beteenden som är önskvärda i butiken. Exempel; klädsel, tider, rent och
fräscht. Sist och inte minst hur vi möter det viktigaste vi har – kunderna.
Kursdeltagaren får med sig en dokumentation över förslag på introduktionspunkter
som ska förstärka/komplettera butikens egna personalhandbok. Naturligtvis tränar vi
kursdeltagaren på hur, när och var vi håller denna introduktionsutbildning väl på plats
i butiken.

Färskvaruutbildningar

Breddutbildning Färskvaror – kunskap & försäljning
1+1+1+1 dagar

Syftet med utbildningen är att skapa modiga, självsäkra butiksmedarbetare som använder inspiration genom råvarukunskap i varje kundmöte. Under våra träffar lägger vi en
kunskapsbas för några av våra vanligaste färskvaror och ger även konkreta tips på recept
och tips att förmedla till kunden. Vi pratar även om hur vi kan väcka nyfikenheten hos
samtliga butiksmedarbetare och påbörja det dagliga, interna lärandet.
Förutom de givna recepten och kundtipsen kopplade till de olika ämnesområdena, blandar
vi här in grundläggande ekonomi för att sälja färskvaror. Vi gör även enklare kalkyler för att
sälja färskvaror på ett lönsamt sätt.
• Matsäkerhet ingår i utbildningen
• Matlagningsmoment ingår i utbildningen
För vem?
För alla som vill utveckla sina kunskaper om butikens olika färskvaror. Du kan arbeta med
någon eller några av butikens färskvaruavdelningar idag, men får chansen att fördjupa
dig samtidigt lära dig mer om samtliga färskvaruavdelningar och kopplingen där emellan.
Du kan vara helt ”nybörjare” gällande färskvaror, men är på väg in i någon eller några
av avdelningarna.
Perfekt för dig som har tex kvällsjour och är relativt ensam ute i butiken. Vi går igenom de
flesta vanliga frågor och situationer utifrån kundens behov.
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Innehåll
Till varje dag ur detta utbildningsprogram går det att anmäla sig enskilt. Det vill säga att
samma person inte behöver gå hela programmet. Den som går hela programmet får däremot
en bredare syn över butikens färskvaror samt en djupare matsäkerhetskunskap och utbildning
kring vad som gäller med butikens egenkontroll på berörda avdelningar.

Kött – nöt, gris, lamm

Frukt & Grönt
1 dag

1 dag
•
•
•
•
•
•
•
•

Styckdetaljer
Användningsområden
Ekologi
Tillagning
Recept med andra råvaror
Förvaring
Matsäkerhet
Enklare butiksmatematik för
varuavsnittet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka släkten tillhör de olika artiklarna
Smakprover
Tillagning
Goda tillbehör
Användningsområden
Ekologi
Recept med andra råvaror
Förvaring
Exponering
Matsäkerhet
Enklare butiksmatematik för
varuavsnittet

Chark, delikatess, ost
1 dag

• Användningsområden
• Smakprover
• Goda tillbehör
r
• Recept med andra råvaro
• Förvaring
• Matsäkerhet
tik för
• Enklare butiksmatema
varuavsnittet
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Fisk, fågel

1 dag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styckdetaljer
Rensning
Användningsområde
n
Ekologi
Tillagning
Recept med andra rå
varor
Förvaring
Matsäkerhet
Enklare butiksmatem
atik för
varuavsnittet

Affärsorienterade utbildningar

Butiksekonomiutbildning
1+1 dagar

I dagligvaruhandeln sker allting väldigt snabbt, ett stort kundflöde och ett stort varuflöde
på en yta som hela tiden förändras. Butikens ekonomi bygger ofta på att vi sköter driften så
optimalt som möjligt och med denna utbildning lär vi oss att tyda, dra slutsatser och agera
utifrån de rapporter som finns att tillgå. Vi går igenom hur man använder nyckeltal kring
försäljning, bruttovinst och som effektivitetsmått.
Utbildningen innehåller även kunskaper av effekterna med olika typer av varuplaceringar/
exponeringar och dess påverkan. Precis som i de andra utbildningarna får deltagarna arbeta
praktiskt med givna uppgifter i den egna butiken mellan träffarna.
För vem?
medarbetare som har ansvarsuppgifter i butiken så som beställning, försäljning,
rapporthantering mm. Innehållet på utbildningen formas/anpassas något tillsammans med
uppdragsgivaren utifrån den organisation och företagsstruktur som butiken befinner sig i.
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Driftsutbildning
1+1 dagar

En stor del av dagligvarubutikens lönsamhet ligger i hur pass optimerad driften är. Med
denna utbildning fokuserar vi på hur vi kan göra varje arbetsmoment effektivare och mer
lönsamt gällande varuplock, mottagning, underhåll av varor och svinn mm. Vi går även
igenom enklare butiksekonomisk förståelse i syfte att skapa en bredare kunskap kring hur
och varför vi kan förbättra vårt arbetssätt för att nå en ännu effektivare drift och därmed
en ännu högre lönsamhet.
För vem?
alla medarbetare som arbetar ”på golvet”, inga förkunskaper krävs.

Service & säljutbildning
1+1 dagar

Butikens upplevda servicegrad genom medarbetarna är i dag oftast den viktigaste faktorn
till att skapa lojala kunder. Med detta serviceprogram skapar vi en gemensam bild av vad
service i praktiken innebär för butiken. Vi genomför först teoretiska föreläsningar kring
vad vår service faktiskt innebär för företaget och dess ekonomi, samt vikten av hur mycket
roligare vi får på arbetet med en mer professionell servicenivå. Genom detta tränar vi oss
sedan i olika kundrelaterade situationer som vi exponeras för varje dag. Med denna insats
kan vi sammanfatta följande:
- Alla ska ha samma målbild på vad ett bra servicemöte innebär
- Vi anpassar serviceinsatserna till de olika avdelningarna
- Träning av vanliga och ovanliga kundmöten i vardagen
- Tekniker att nyttja för lärande av högre produktkunskap
- Gemensam målsättning kring vad kunden ska få uppleva i butiken
- Interna tävlingsinsatser i syfte att få fokus på kund
- Utmaningar att genomföra i butiken mellan träffarna
- Ett lärande som höjer den personliga servicenivån rejält för den enskilda butiken
För vem?
För alla som träffar kunder…
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Butikskörkortet, Diplomutbildning
2+2+2+2+2+1 dagar

För vem?
- Alla som vill bli ”bäst på butik”
- Samtliga avdelningar berörs
- För den som på riktigt vill förkovra sig i hela butiken och i butiksarbetet
- För den som vill göra karriär i butik
- För den som vill vidga sina vyer från det man tror är ”det rätta sättet”
- Denna utbildning är stipendiegrundande
I denna kompletta utbildning vill vi ge förutsättningar till att bli den optimala butiksmedarbetaren.
Fokus ligger på butiksarbetet och hur vi skapar den bästa butiken – varje dag.
Denna utbildning är en sammansättning av andra viktiga utbildningar inom SLHF akademin men
med några ytterliga moment:
- Färskvaror – kunskap & försäljning
- Matsäkerhet & kvalitet
- Butiksekonomiutbildning
- Driftsutbildning
- Service & säljutbildning
- Självledarskap
- Fördjupande butiksuppgifter mellan träffarna
Detta är en diplomutbildning och innebär då kunskapstester i syfte att säkerställa
deltagarens faktiska kompetens.
Utbildningens avslutningsdag innehåller gruppredovisningar för en handlarpanel med
diplomering och gemensam lunch
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Kursanmälan görs till boka@boostamat.se
Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna:
Björn Persson		
Emil Boson
bjorn@boostamat.se
emil@boostamat.se
070-713 24 21		
070-760 59 69

