Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

Kock, Bageri & Konditori,
servering i Kumla
Slår ditt hjärta extra för matlagning eller
bakning, bra råvaror och presentation?
Är du bra på att hålla lugnet och fokusera
under tidspress? Kan du samarbeta för
att möta gästernas behov? Gillar du att
organisera och planera framåt? Då är det
i restaurang- eller bageribranschen du hör
hemma.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.
Se Yrkeskompassen på
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens inom området och där matchning
mot företag och personalbehov kan förväntas. Tillsammans
med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja utbildning.

UTBILDNINGEN

Denna utbildning läses via
arbetsförmedligen.

KOCK, BAGERI & KONDITORI, SERVERING

BRANSCHEN HAR ETT STORT BEHOV
AV KOMPETENT PERSONAL
Med hela världen som potentiell arbetsplats kan du arbeta
på allt från stora hotell och små kvarterskrogar till måltidsservice inom kommun och landsting. Vilken roll du än har
på en restaurang är ett genuint intresse för mat och service
det absolut viktigaste. Du som är intresserad av inriktningen
Bageri och Konditori har även du goda möjligheter till ett
jobb som är både spännande och utvecklande.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Test – test och kartläggning – rikttid 3 veckor
Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar,
där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av
sina förutsättningar för yrket.

YRKESINRIKTNINGAR
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är individuell utifrån deltagarens planering av yrkesinriktning.
Kock - inom restaurang och storkök.................... 45 veckor
Bageri och Konditori............................................. 49 veckor
Servering................................................................ 52 veckor

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundcenter@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

ETT SERVICEYRKE
Intresse för mat, drycker och service är det absolut viktigaste.
Livet på en restaurang eller bageri är ofta livfullt, varierande och spännande – jobbet är omväxlande!
Matlagning och bakning är ett hantverk och ska göras
med kärlek hela vägen från köksbänken till bordet där
kontakten med gästen gör hela upplevelsen. För många är
ett besök på restaurang eller konditori en höjdpunkt och
ofta får du veta direkt att ditt jobb är uppskattat. Här är en
utbildning för dig som är kreativ och intresserad av kök,
matlagning och service.

Kom på studiebesök
Visning för våra utbildningar sker varje torsdag klockan
10.00 på Telefongatan 26 i Kumla. Föranmälan via
mejl på yar.kumla@ya.se

