
Postboks 6050 Postterminalen • 5892 Bergen
Ordretelefon 55 38 88 38 • Ordrefaks 55 38 88 39

undervisning@fagbokforlaget.no
www.fagbokforlaget.no

ARBEIDSNORSKKURSS

www.migranorsk.no

For dem som ønsker å vite hva salg og service er, er dette kurset velegnet! Gjennom kurset lærer man hvordan man kan gå 
frem for å selge noe. Deltakerne får også vite hva service er og hvordan man kan gi kundene god service.

Erfaringen viser at flere av kursene også er nyttig som generell opplæring. I kurset Arbeid med barn får foreldre for eksem-
pel en god innføring i hvordan en norsk barnehage fungere. I Kantinekurset får alle som skal lage mat en innføring i navn 
på matvarer, husholdningsartikler osv. Vi har i dag følgende kurs:

Ved å kombinere arbeidsnorsk og arbeidspraksis kan man skreddersy tilbud til de aller fleste arbeidssøkere som sliter med 
det norske språket.

Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke 
fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn eller brukes som frittstående opplæring. Kursene kan 
benyttes i gruppeundervisningen og som selvstudium. 

•	 Arbeidslivet	ABC
•	 Helsefagarbeider
•	 Arbeid	med	barn
•	 Kantine

•	 Salg	og	service
•	 HMS	—	generell	
•	 HMS	—	bygg	og	anlegg
•	 Saksbehandling	i	offentlig	sektor
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Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor 
spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn eller brukes som frittstående 
opplæring. Kursene kan benyttes i gruppeundervisningen og som selvstudium.

Ved å kombinere arbeidsnorsk og arbeidspraksis kan man skreddersy tilbud til de aller fleste arbeidssøkere som 
sliter med det norske språket.

Erfaringen viser at flere av kursene også er nyttig som generell opplæring. I kurset Arbeid med barn får foreldre 
for eksempel en god innføring i hvordan en norsk barnehage fungerer. I Kantinekurset får alle som skal lage 
mat en innføring i navn på matvarer, husholdningsartikler osv. Vi har i dag følgende kurs:

Kurset tar opp temaer som kontantstøtte, barnetrygd, 
lover og offentlig språk. Vi møter både ansatte og kunder 
og kan studere hvordan de agerer i ulike situasjoner.

 
•  Arbeidslivet ABC
•  Helsefagarbeider
•  Arbeid med barn
•  Kantine
•  Salg og service
•  HMS – generell 
•  HMS – bygg og anlegg
•  Saksbehandling i offentlig sektor

SALG	OG	SERVICE
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KAPITLER EPISODER TEMAOVERSIKT		

Velkommen	til	
kurset

 Hovedmeny  
Hjelp til å komme i gang

Salg Nyttige begreper:
Hva er salg?
Hva betyr behov?
Hva er produktkunnskap?
Hva må man gjøre for å selge
Hva er mersalg?

Service Hva er en god service?
Å være oppmerksom
Et godt førsteinntrykk
Din personlige framtreden

Kommunikasjon Hva betyr kommunikasjon?
Hvordan kommuniserer vi?
Kroppsspråk, spesielle uttrykk
Er du en god selger?

Markedsføring Hva er markedsføring og hvordan  
markedsføre?

Test Test deg selv


