Våra utbildningar för vuxna
Välkommen till en utbildning som ger dig mycket goda möjligheter
till jobb!
Skolans utbildningar förbereder dig inom en snabbväxande bransch
med många olika yrken och stort behov av fler anställda framöver.
Utbildningarna ger grundläggande yrkeskunskaper vilket innebär att
du kan få jobb direkt efter utbildningen. Då både skolan och
branschen lägger stor vikt vid APL (Arbetsplatsförlagt lärande) så
genomförs en stor del av utbildningen på en arbetsplats, vilket
innebär att du redan under studietiden får värdefulla
branschkontakter.
Kock, utbildningen för dig som älskar att laga mat, högt temp och
att vara kreativ. Utbildningen är på 40 veckor och ger 1000 poäng.
Kock, termin 2, för dig som redan har betyg eller erfarenheter
motsvarande kock termin 1. Utbildningen är på 20 veckor och ger
500 poäng.
Grundläggande restaurang- och storköksutbildning,
deltidsstudier
För dig som redan arbetar inom kök men som saknar formell
behörighet i form av betyg. Utbildningen genomförs på skolan en
dag/ 6 tim/veckan under 40 veckor. Du ska ha en anställning inom
kök med minst tre månaders erfarenhet och arbeta minst 50 % (20
tim/veckan). Utbildningen ger 500 poäng.

Vi samarbetar och har avtal med välkända företag inom
branscherna i Stockholm som t.ex.
Eriks Gondolen, Grand Hotell, Hilton, Hotel Skeppsholmen,
Mattias Dahlgren, Oaxen, Operakällaren, Restaurang AG, Scandic
hotels, The Flying Elk, Ulla Winblad, Vår Gård mfl.
Våra utbildningar berättigar till CSN studiemedel och studielån. Du
ansöker själv hos CSN.
Hur du söker vuxenutbildning hos oss
Bor du i Stockholms kommun så gör du ansökan via webben
http://komvux.stockholm.se/
Bor du i Nacka kommun, söker du på webben via Nacka kommuns
hemsida för vuxenutbildning
Bor du i annan kommun söker du via webbansökan Stockholm och
lämnar till din hemkommun då de måste bevilja din ansökan.
Vi ordnar också, på förfrågan, olika uppdragsutbildningar
inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammets kurser.

