
Branschen behöver
kompetent personal
– En utbildning för dig som är kreativ
och intresserad av kök och matlagning

Med hela världen som potentiell arbetsplats kan 
du arbeta på allt från stora hotell och små kvar-
terskrogar 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.  
YrkesAkademins utbildningar genomförs till 100% 
i verklig miljö.

Så här söker du till utbildningen:
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.

RESTAURANG
OCH STORHUSHÅLL
FALUN

Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN



UTBILDNINGENS INNEHÅLL:

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

Restaurang grund – rikttid 13 veckor
Utbildningen ger deltagaren grundläggande kun-
skaper för att få arbete inom yrkesområdet som res-
taurang- och köksbiträde inom restaurang, storkök 
och caféer.

Påbyggnad
Utbildningstiden anpassas utifrån förkunskaper, 
språk och individuella behov
– Kock/kallkök – rikttid 28 veckor
– Servering – rikttid 6 veckor
– Arbete i bar (påbyggnad på servering) – rikttid 4 
veckor

Separat utbildning
– Bageri – rikttid 20 veckor
– Konditori – rikttid 20 veckor

KONTAKTUPPGIFTER FALUN Främbyvägen 20 
Lars Karlsson, 023-584 96 alt 023-584 97. E-post: restaurangutb.falun@ya.se

YrkesAkademin finns i hela landet. Huvudkontoret i Falun: Box 127, 
791 23 Falun. Tel: 023-585 00. E-post: hk@ya.se

INFO
om utbildningen

ARBETA INOM RESTAURANG
– ett serviceyrke!
Intresse för mat, drycker och service är det absolut viktigaste.
Livet på en restaurang är ofta livfullt, varierande och
spännande – jobbet är omväxlande!

När du väljer att omskola eller utbilda dig till ett jobb inom
Restaurangbranschen väljer du att arbeta i en bransch med
många olika arbetsuppgifter.

För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här
branschen ska du:

• Vara en positiv person som är lätt att samarbeta med.

• Vara flexibel och stresstålig

• Vara serviceinriktad och tycka om människor

• Kunna ta egna initiativ och vara självgående.

• Kunna prioritera.

• Gilla att ha många bollar i luften.


