
JOBBSPÅR
KÖKSASSISTENT  

450 poäng, 22 veckor

Jobblotsen

 

VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning ska ha den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 

JOBBSPÅR
KÖKSASSISTENT



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Trivs du i kök, gillar du att laga mat och/eller har erfarenhet av
restaurangbranschen? Vill du lära dig svenska och samtidigt få en yr-
kesutbildningmed stora möjligheter till anställning, kunna jobba var
som helst i Sverige och fortsätta studera till kock. – Då har du hittat
rätt! Under utbildningen förbättrar du dina kunskaper i svenska
genom att läsa SFI som också är inriktad mot restaurangbranschen.
Du får pröva på yrket i verkligheten på en riktig arbetsplats genom
APL (arbetsplatsförlagt lärande). Utbildningen ger dig
450 gymnasiepoäng. Under teori- och SFI-delen har vi lärarledda
lektioner och föreläsningar och på arbetsplatsen har du en personlig
handledare. Teoriläraren och handledaren har täta kontakter för att
följa upp hur det går för dig. Utbildningen är kostnadsfri och studie-
medelsberättigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
De första tre veckorna läggs tyngdpunkten på SFI, studiebesök och 
en orienteringskurs mot branschen. Efter det följer en kurs i livsmed-
elshygien, samtidigt som du studerar SFI . Från och med den sjunde 
utbildningsveckan, när livsmedelshygienkursen är klar, kommer du 
ut på en arbetsplats och fortsätter att läsa teori och SFI. 

ARBETSGIVARE
Vi samarbetar med:
-  Fazer, Nacka strand,
-  Grand Hotel Saltsjöbaden,
-  Quality hotel Globen,
-  Skepparholmen Saltsjö-Boo.
-  Stavsborgsskolan köket,
-  Stockholm Food, Nacka Stadshus,
- Vår Gård, Saltsjöbaden

FÖRKUNSKAPER
-  SFI B
-  Intresse för köksarbete
-  God fysik

KURSINNEHÅLL
SFI
Ger dig betyg på en högre nivå i SFI samt möjligheter att
snabbt bli förstådd på din arbetsplats. Ingår som en del i alla kurser.

Orienteringskurs 50 poäng
Ger dig en inblick i branschen yrkes- och miljömässigt.
- Inblick i branschen, yrkes- och miljömässigt
- Studiebesök 

Livsmedelshygien 100 poäng
Du lär dig hantera olika livsmedel på ett hygieniskt sätt, samt vad
som är viktigt med din egen hygien. Vid behov använder vi tolk och
läromedel på ditt modersmål.
-  Mikroorganismer
-  Smittvägar
- Hygien
-  Hantering av råvaror
-  Provtagning

-  Rengöring
-  Lagar och bestämmelser
-  Kontrollprogram

Livsmedels- och näringskunskap 100 poäng
APL och livsmedels- och näringskunskap – Du lär dig vad olika
livsmedel innehåller och till exempel vad som är bra för hälsan
-  Identifiering och kvalitetsbedömning
-  Näringsämnen och hälsa
-  Hur olika tillagningsmetoder påverkar kvalitet
-  Näringsberäkningar
-  Allergi- och specialkost
-  Etik och miljö
-  Lagar och andra bestämmelser

Service och bemötande 100 poäng
APL och service och bemötande – Du lär dig vad som förväntas av
dig i relation till kunder och medarbetare.
-  Kulturella skillnader
-  Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation bland
 annat i servicesituationer
-  Betydelse av god kännedom om produkter och tjänster
-  Presentation av varor och tjänster

Branschkunskap 100 poäng
APL och branschkunskap - Du får en djupare insikt i hela branschen.
-  Orientering inom branschen
-  Metoder, maskiner och annan utrustning
-  Måltiden som helhet
-  Alkohol -effekter och konsekvenser
-  Säkerhet, fysisk och psykisk arbetsmiljö
-  Lagar och andra bestämmelser

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen till köksassistent tar cirka fem månader (februari-juni
2018) Utbildningen är på heltid och 22 veckor. Vid avslutningen 29
juni får du betyg i gymnasiekurserna, SFI och förhoppningsvis en
anställning som köksassistent.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Den startar måndag 19 februari, 26 februari och 5 mars 2018.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Forumvägen 14, plan 15, Nacka.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är en anställning som köksassistent. Som
bonus får du bättre kunskaper i svenska, viktiga kontakter och
referenser inför framtiden. För dig som vill fortsätta studera finns
möjligheten att vidareutbilda dig till kock.

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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