
PHOCUS YRKESUTBILDNING

Vill du ha ett konkret yrke den dagen du går vidare i din 
karriär? Föredrar du att studera i ett tempo som du själv 
kan anpassa? Vill du kunna plugga oavsett vart i världen du 
befinner dig? Då är vår yrkesutbildning något för dig. Idag 
erbjuder vi följande yrkesutbildningar:
 •  Säljare
 •  Ekonomi- och redovisningsassistent
 •  Webbutvecklare    
 •  Gyminstruktör    
 •  Barnskötare och elevassistent

VIKTIGA DATUM FÖR DIN ANMÄLAN
KURSSTART  SISTA ANSÖKNINGSDAG

26 juni  18 juni

24 juli  16 juli

28 augusti 20 augusti

ANSÖKAN
För Phocus yrkesutbildning ansöker du på www.phocus.se

BOOTCAMP ONLINE FÖR ATT  
SLUTFÖRA GYMNASIET
Saknar du några kurser från gymnasiet? Se till att göra det nu 
i sommar! Med start den 1 juli kör vi igång med en bootcamp, 
där du får hjälp att se till att du verkligen slutför den där kursen 
som du tänkt så länge att du borde läsa. Med personligt stöd, 
en klass som peppar och dessutom all litteratur inkluderad så 
finns det inget längre som hindrar dig från att uppnå dina mål.  

VIKTIGA DATUM FÖR DIN ANSÖKAN
KURSSTART  SISTA ANSÖKNINGSDAG

1 juli  26 juni
1 augusti  25 juli

KOSTNAD
Kostnaden är 3900 sek inkl. moms per månad som du studerar.

ANMÄLAN 
Till Phocus kurser och bootcamp anmäler du dig genom att 
mejla till anmalan@phocus.se med information om: 
 •  Ditt namn    •  Din adress    •  Önskad studiestart

FRÅGOR?
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några fråor. Vi 
hjälper dig gärna med att hitta ett upplägg som passar för dig.

 anna.soderlind@phocus.se

  +46 (0)70 6958610

 www.phocus.se

Kurserna ges av Anna Söderlind AB (organisationsnummer 
556918-3279) 

A-KASSA ELLER FÖRÄLDRALEDIGHET 
Det är viktigt att komma ihåg att om du kommer att gå på 
a-kassa eller föräldraledighet är det speciella regler som gäller 
kring studier. Du har själv ansvar att kolla upp om du  
har  rätt att studera.

PHOCUS EDUCATION – SOMMAREN 2017

PHOCUS POPULÄRA KURSER

Vill du komma igång med studierna? Vill du testa på ett område för att se om du  
är intresserad av det? Anmäl dig redan idag till en av våra kurser. 

  EKONOMIKURS STEG 1 
Missa inte vår populäraste kurs! I fyra 
moduler går vi igenom grunderna 
i bankväsendet, makroekonomi, 
privatekonomi samt familjerätt. 
Känner du dig osäker på vad som 
skiljer olika typer av placeringar?  Vill 
du få bättre koll? Vill du känna dig 
bättre påläst i vardagen för att ta 
bättre beslut? Då är detta en kurs 
för dig. 

  EKONOMIKURS STEG 2
Om du gillande ekonomikurs steg 1 
finns det en möjlighet att skaffa dig 
ännu djupare kunskaper. I denna kurs 
får du bl.a. fördjupa dig i hur man 
jämför och granskar aktier och hur 
börsen fungerar.  

  NYHET! EKONOMIKURS  
STEG 3 
Ekonomikurs steg 3 är vår avslutande 
kurs i ekonomi. Genom den får du en 
än mer fördjupad kunskap i ämnet. 
Här får du bl.a. bättre koll på derivat, 
strukturerade produkter samt vad 
som reglerar relationen mellan 
banken och dig som kund.  

  KOST OCH HÄLSA 
Missa inte chansen att lära dig mer 
om något som är så centralt för 
människors välbefinnande. Exempel 
på ämnen kursen berör är om kaffe är 
nyttigt och om motion alltid är bra. 

  ENTREPRENÖRSSKAP 
Går du i tankarna att starta eget 
företag? Då ska du självklart läsa 
denna kurs. Grunderna för dig som 
funderar på att starta eget och för 
dig som vill vässa din entreprenöriella 
sida. 

  MARKNADSFÖRING 
Marknadsföringskursen är inriktad på 
personliga varumärken och ger handfasta 
tips på hur du bygger ett starkt 
sådant. Viktigt såväl under din aktiva 
idrottskarriär, som för tiden efteråt. 

  MANAGEMENT OCH 
LEDARSKAP STEG 1
Denna kurs fokuserar på hur man kan 
leda en grupp på bästa sätt. Vad ska man 
tänka på när man sätter mål? Hur arbetar 
man med medarbetare som är under 
stress? Det, och mycket mer, får du lära 
dig om du läser den här kursen. 

  NYHET! MANAGEMENT OCH 
LEDARSKAP STEG 2
För dig som läst Phocus kurs i 
management och ledarskap steg 1 
erbjuder vi nu en fortsättning, för dig 
som vill fördjupa kunskaperna om 
ledarskap och dig själv som ledare. 

  PROGRAMMERING
Letar du efter just ditt område 
men har inte hittat rätt än? Då kan 
programmering vara något för dig! Vår 
programmeringskurs är en grundkurs för 
programmering i java där du får lära dig 
att skriva och hantera enklare skript. 

  LIMITED EDITION FÖR 
SOMMAREN 2017 - PHOCUS 
WARM-UP 
Vet du inte vart du ska börja? Då är 
kursen Phocus Warm-Up helt rätt för 
dig. Tillsammans hjälps vi åt att bl.a. 
skriva ditt CV och titta på vilka olika 
utbildningsmöjligheter som finns för just 
dig. Efter kursen är du uppvärmd för 
att ta nästa steg för att erövra din egen 
framtid.   

VIKTIGA DATUM FÖR DIN ANMÄLAN
KURSSTART  SISTA ANSÖKNINGSDAG

26 juni  18 juni
24 juli  16 juli
28 augusti 20 augusti

KOSTNAD
Kostnaden för varje kurs är 3250 kr (inkl. moms). I kursavgiften ingår allt 
kursmaterial i form av quiz, test, uppgifter samt support och individuell feedback. 
Faktura skickas ut i samband med kursstart. 

 LITTERATUR
Kurslitteraturen varierar från kurs till kurs, och ingår inte i kursavgiften.  
Vi hjälper dig gärna med vart du kan köpa eller låna litteraturen. 

ANMÄLAN 
Till Phocus kurser och bootcamp anmäler du dig genom att mejla  
till anmalan@phocus.se med information om: 
 •  Ditt namn    •  Din adress    •  Önskad kurs    •  Önskad studiestart


