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Boosta Mat & Sälj
Boosta Mat & Sälj skapar inspirerade medarbetare som älskar sitt arbete
och som är grymma i mötet med kunden. Ett utbildningspass med Boosta
är ofta ett wake-up call för de medverkande. Vi bidrar med massor av ny,
kul och spännande input som ger användbara kunskaper.
Grilla som ett proffs
3 timmar
Efter denna utbildning kan du hjälpa dina kunder att bli kvarterets bästa grillare. Vi går igenom olika tekniker
kring direkt och indirekt grillning samt hur vi får bästa resultat av det vi lägger på. Detta är även en kul social
tillställning eftersom vi praktiserar grillning och serverar varandra på plats.

Butiksekonomiutbildning
1+1 dagar
I dagligvaruhandeln sker allting väldigt snabbt. Ett stort kundflöde och ett stort varuflöde på en yta som hela tiden
förändras, där butikens ekonomi ofta bygger på att vi sköter driften så optimalt som möjligt. Med denna utbildning
lär vi oss att tyda, dra slutsatser och agera utifrån de rapporter som finns att tillgå. Vi går igenom nyckeltal
både som effektivitetsmått såväl som nyckeltal utifrån försäljning och bruttovinstrelaterade mätningar.
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 i utbildningen anpassas till viss del med uppdragsgivaren utifrån den organisation och företagsstruktur som butiken befinner sig i.

Butikskörkort (stipendiegrundande Diplomutbildning)
2+2+2+2+3 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 butiksarbetet
• För den som vill göra karriär i butik
• För den som vill vidga sina vyer från det man tror är ”det rätta sättet”
I denna breda utbildning vill vi ge förutsättningar till att bli den mångkunniga butiksmedarbetaren.
Fokus ligger på butiksarbetet och hur vi skapar den bästa butiken – varje dag!
Denna utbildning är en sammansättning av andra viktiga utbildningar på SLHF akademin samt
några ytterliga moment och innehåller då:
• Färskvaror – kunskap & försäljning
• Matsäkerhet & kvalitet
• Butiksekonomiutbildning
• Rapporthantering
• Driftsutbildning
• Service & säljutbildning
• Fördjupande butiksuppgifter mellan träffarna
• Slutprov
• Diplomering
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 en
gemensam lunch.

Butiksledarprogram (stipendiegrundande Diplomutbildning)
2+2+2+2+2+2+3 dagar
Med en komplett butiksledarbildning adderar vi affärsdriv och ledarskap parallellt med butikskörkortet, vilket
då ger rätt verktyg till den blivande ledaren. Denna del går även att genomföra helt separat. Omfattningen är då
2+2 dagar. Innehållet i hela utbildningsprogrammet är förutom alla ämnesområden i butikskörkortet följande:
Hållbar ledare 2 dgr

Ditt ledarskap 2 dgr

Självledarskap och medarbetarskap
(makt, mandat, ansvar)

Ledarskapsstilar, presentationsteknik
och coachning

Personliga mål (struktur, effektivitet, prioriteringar)

Målstyrning för teamet (företagets vision och mål)

Arbetsmiljö (arbetsglädje, motivation, värderingar)

Aktivt medarbetarskap (kommunikation, relationer,
psykologisk trygghet)

Arbetsrätt, etik och moral

Gruppsamverkan och kreativitet (samspel, konflikthantering, svåra samtal, feedback)

Ekologi/hållbarhet/miljö (stipendiegrundande Diplomutbildning)
2+2 dagar
I takt med att kunderna kommer med allt fler frågor kring dessa komplexa ämnen behöver vi själva vara beredda
på att kunna reda ut alla begrepp som rör sig kring vår nutid.
Tillsammans med experter från Envima arbetar vi med följande:
Seminarium 1
• Mitt samhälle om 10 år
• Vad är ett hållbart samhälle?
• Hur påverkar vi vår miljö och vårt klimat idag?
• Vad gör företag idag för ett hållbart samhälle?
• Hur jobbar de olika livsmedelskedjorna idag för ett hållbart samhälle?
• Vilka faktorer ger mest och minst påverkan?
• Vilka ekonomiska konsekvenser ger olika insatser? (för världen, samhället, butiken, konsumenten)
• Stora och små exempel på vad andra butiker utvecklar i sitt arbete kring hållbarhet och miljö
• Vad kan och/eller vill vi förändra i vår butik? (förberedelseuppgift)
• Förslag om förändringsarbete i den egna butiken
Seminarium 2
• Redovisningar kring förändringsarbetet i den egna butiken
• Vetenskapliga fakta som vi bör känna till (på makronivå, ex; lagar, fakta)
• Vad kan och vill konsumenten göra?
• Hur kan vi hjälpa konsumenten?
• Vem tar kostnaden eller vinsten för ett hållbart arbete med miljö och klimat
• Alternativa val av produkter (typ Max exempel – hur kan vi göra i min butik)
• Svinnarbetet (butik-konsument)
• Arbete i grupper med det egna förändringsarbetet
• Slutprov
• Diplomering

Mer information hittar du på slhf.nu och på boostamat.se

