YRKESUTBILDNING
för proffssäljare distans 15 veckor

PROFFSSÄLJARE

Proffssäljare inom byggmaterialhandeln är en mycket kunskaps- och kompetenskrävande yrkesroll. Det är också en
viktig och eftertraktad kompetens för de bygghandlare
som huvudsakligen säljer sina varor till byggföretag, och
som alltså har en mindre andel konsumenthandel. Det
handlar om byggföretag i alla storlekar, från några få till
tusentals anställda, där kunderna är lokala och regionala
byggare eller till och med riksbyggare. Varorna som säljs
används huvudsakligen för husbygge. Att bygga hus är omgärdat av en mängd regelverk. Det är också en verksamhet
där timingen är oerhört viktig. Det skall vara rätt vara, i
rätt tid, på rätt plats, till rätt pris. Det är dessa fyra löften
som skall vara infriade i så många leveranser som möjligt.
Det låter enkelt, men vi lovar, utmaningen är mycket stor.

EGENSKAPER

För att klara av uppgiften som profssäljare bör man därför
ha egenskaper som:
Stresstålighet och förmåga att kunna hålla många
bollar i luften samtidigt.
Förmåga att kunna arbeta både självständigt och
i grupp.
Initiativförmåga och ansvarskänsla.
God kommunikationsförmåga och känsla för
service.

KUNSKAPER

Det räcker dock inte att ha rätt egenskaper. Det krävs också
breda kunskaper. Det gäller exempelvis kunskap om trä och
virke, byggteknik och om bolagets affärssystem. Man behöver kunna läsa ritningar, mängdberäkna, kalkylera priser,
känna till lagar och paragrafer samt att kunna ingå formella
avtal. Man behöver vidare ha gedigna miljö- och varukunskaper och inte minst ha kunskap om planering och logistik.

KOMPETENS

Inte heller är det tillräckligt att ha rätt kunskap. Man måste dessutom ha kompentens att använda kunskaperna i förhandlingar och i försäljningssituationer. Det gäller att hålla hög kunskapsnivå och använda dem på ett så proffessionellt sätt som möjligt.

RÄTTA VIRKET

Det som gör proffssäljaren är rätt egenskaper, rätt kunskaper och
rätt kompetens. Då är man av ”det rätta virket”!

UTVECKLING

Erfarenheten inom branschen att det tar flera år för en person som i grunden har rätt egenskaper att utveckla kunskap
och kompetens som möter kraven för proffssäljare. För att väsentligt korta tiden mellan anställning och tjänstgöring som
proffssäljare erbjuder vi därför en intensivutbildning via distans. Utbildningen genomförs på heltid under 15 veckor, samtidigt som man utvecklar kompetensen på plats hos företaget.

KURSINNEHÅLL

PEDAGOGIK

Inga förkunskapskrav. Inlärning och inte utlärning i fokus. Kunskapsnivå KUNNA (utifrån kunskapsnivåerna ”känna till, kunna och behärska”).

DISTANS

Så gott som alla föreläsningar och lektioner schemaläggs
och ges på distans med hjälp av datorteknik. Även grupparbeten, tentor och andra samarbetsaktiviteter görs på distans.
Standard är en eller två lektioner per dag och att litteratur
och annat studiematerial bearbetas genom egenstudier.
Det finns en lärare, instruktör eller föreläsare för varje
ämne. De är ansvariga för att kursinnehållet håller den nivå
som krävs för yrket. Det finns vidare en projektledare för
varje studiegrupp. Projektledaren ansvarar för kursens genomförande med administration, teknik, kallelser, information och dylikt.
För att man ska kunna utveckla sin kompetens bör man under utbildningen vara på det företag som man ämnar arbeta
för som proffssäljare. På så sätt varvas kunskaps- och kompetensutvecklingen.

Mer information
För mer information kontakta:
Sten Folkesson, tel 070-2707410
www.nubit.se

