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Ansökan och behörighet 
Ansökningsperioden öppnar 15 december och är preliminärt öppen till 30 april 
för Internationell säljare inom textil, mode och funktion. Behörig att söka är  
du som har svensk gymnasiekompetens eller motsvarande, med godkända  
betyg i Matte 1, Svenska 1 och Engelska 5 eller motsvarande.  
Utbildningen startar i september.  
Länk till ansökan hittar du på vår hemsida så snart ansökan är öppen.

Mer information om ansökan 
Mer information om ansökan och urval finns på vår hemsida från 15 december: 
www.nordiskatextilakademin.se.

Med reservation för eventuella ändringar.



Utbildningen ger gedigen  
branschkunskap inom textil,  
mode & funktionsprodukter

Internationell säljare
INOM TEXTIL, MODE & FUNKTION 400 P

YH-utbildningen är för dig som vill arbeta inom en  
dynamisk och världsomspännande bransch där det  
textila kunnandet är vägen till drömjobbet!

Utbildningen för dig som gillar kontakt med människor, strategi och ekonomi! 
Säljarens roll är bred, och hanterar allt från kundrelationer till entreprenörskap 
och affärsjuridik. Du får under utbildningen en gedigen branschkunskap inom 
textil, mode och funktionsprodukter och kompetens att driva säljprocesser 
utifrån krav på kundnytta. Hållbarhet och långsiktig lönsamhet är några av de 
färdigheter du utvecklar under utbildningen, likväl som affärsmannaskap och 
affärsutveckling. Kombinationen av strategi, ekonomi och relationsskapande  
är nyckeln till säljarens framgång.

FAKTA OM UTBILDNINGEN 
Kursstart: september. Sista ansökningsdag: preliminärt 30 april. 
Studieort: Borås. Omfattning: 4 terminer, heltid Studerande kan söka CSN.  
Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.  
Utbildningen ges på svenska.Facktermer och uttryck på engelska förekommer.

UTBILDNINGSUPPLÄGG 
Utbildningen är 2-årig och läses på heltid i våra lokaler i Textile Fashion Center  
i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer  
på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.  
Utbildningens undervisning består av föreläsningar, gästföreläsningar,  
seminarier, workshops och daglig handledning, fysiskt och digitalt.

EXAMEN OCH KARRIÄR 
Efter avslutad utbildning får Du en  
Yrkeshögskoleexamen och erhåller  
ett examensbevis.

Möjliga yrkesroller är:   
 Account manager 
 Säljare B2B  

 inom textil-, mode-, funktion 
 Säljare B2B inom inredning 
 Säljkonsult

KURSÖVERSIKT 
Affärsekonomi  20

Affärsjuridik  10

Design- och produktionsprocess  20

E-handelskunskap  10

Examensarbete  15

Försäljningsteknik. avancerad  20

Försäljningsteknik, bas  60

Hållbar utveckling; produkter och processer  20

Internationell försäljning  25

LIA – lärande i arbete  100

Marknadsföring  20

Mäss- och marknadsstudier  10

Programvaror i branschen 20

Textil materiallära och tillverkningsprocesser 50

Summa YH-poäng: 400


