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VÅR FILOSOFI
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Vår filosofi är enkel: det krävs arbete för att nå
resultat och framgång. Stöd, utmaning, kunskap
och rätt inställning är vårt recept för framgång.
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B2B-SÄLJARE

KURSER

Vill du arbeta relationsskapande och lösa andras problem? Då kan du passa som
Business-to-business-säljare, eller företagssäljare som det också kallas. Utbildningen
sträcker sig över två år och ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig
kvalificerad för säljyrket.

• Affärsekonomi
• Affärsengelska
• Affärsjuridik
• Digitala kanaler och medier
• Examensarbete
• Förhandlingsteknik
• Försäljningspsykologi
• Inbound marketing
• KAM-sälj
• LIA 1
• LIA2
• Marknadsföring
• Strategisk försäljning
• Säljteknik

BRANSCHEN utgör en av de största yrkesgrupperna i Sverige och innebär många
möjligheter till jobb samt ger goda möjligheter att utvecklas och att avancera, till
exempel till säljledare eller säljchef.
FRAMTIDEN för utbildade företagssäljare innebär goda arbetsmöjligheter. Företagssäljare är ett bristyrke, vilket innebär att många vill anställa företagssäljare, men det
saknas personer med tillräcklig kompetens för att fylla de lediga positionerna.
YRKESROLLER: B2B/företagssäljare, account manager, projekt-och säljledare samt
säljkonsult.
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STRATEGISK INKÖPARE

KURSER

Vill du arbeta socialt och ha ansvar för vad som köps in? Då behövs du som strategisk
inköpare! Grit Academys tvååriga utbildning till Strategisk inköpare ger dig de teoretiska
och praktiska färdigheter som gör dig kvalificerad för rollen som strategisk inköpare.

• Affärsengelska
• Affärsjuridik
• Affärsmannaskap
• Examensarbete
• Företagsekonomi
• Förhandlingsteknik
• Hållbarhet, miljö och etik
• Inköp
• IT för inköpare
• Ledarskap och organisation
• LIA 1
• LIA 2
• Logistik
• Offentlig upphandling
• Projektledning för inköpare
• Strategiskt inköp

BRANSCHEN är bred då inköpare finns inom såväl privata näringen som offentliga
sektorn där de spelar en viktig roll i verksamhetsutvecklingen. Yrket innebär många
möjligheter till ett varierat arbetsliv, där du kan arbeta inom diverse olika branscher
samt välja att specialisera dig inom olika områden.
FRAMTIDEN för personer med en utbildning i strategisk inköp ser god ut. Från att ha
varit ett yrke som alla ansågs kunna göra har inköp blivit ett yrkesområde som innefattar
specialiserade kompetenser och som därför kräver högre utbildning.
YRKESROLLER: Inköpare, inköpssamordnare, inköpschef, kategoriansvarig och
upphandlare.
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JAVAUTVECKLARE

KURSER

Vill du arbeta kreativt med ett globalt och logiskt språk? Då kanske det bor en hemlig
javautvecklare inom dig. Under denna tvååriga utbildningen får du de teoretiska och
praktiska färdigheter som gör dig kvalificerad för ett yrke inom data/IT.

• Avancerad Javaprogrammering
• Avancerad JavaScript
• Databaser och databasdesign
• Examensarbete
• HTML5 och CSS
• Java web-services
• Javaprogrammering
• JavaScript
• Konsultrollen
• LIA1
• LIA 2
• Mobilutveckling med Java
• Projektledning
• Testdriven utveckling i Java
• Webbutveckling i Java

BRANSCHEN data/IT växer starkt, både i Sverige och internationellt, och fler personer
behövs för att bistå verksamheter i arbetet med digitalisering. Med en utbildning
i javautveckling kan du som yrkesverksam arbeta på många olika sätt och inom olika
branscher.
FRAMTIDEN behöver javautvecklare. Förmågan att ta vara på digitaliseringens möjligheter
har blivit en framgångsfaktor för företag såväl som för Sverige i stort. Det råder stor
kompetensbrist inom data/IT, och efterfrågan på personer med programmeringskunskaper är hög.
YRKESROLLER: Javautvecklare, applikationsutvecklare, systemadministratör med
Javaspecialisering, systemutvecklare
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FRONT END WEBBUTVECKLARE

KURSER

Vill du använda din kreativitet till att skapa interaktiva och avancerade webbapplikationer
och webbsidor? Då låter du som en Front end webbutvecklare! Efter vår tvååriga utbildning
har du vad som krävs för att arbeta som kvalificerad front end webbutvecklare, och kan
bland annat det populära programmeringsspråket JavaScript.

• Agil projektledning
• Backend och databashantering
• Design och UX
• Examensarbete
• HTML5 och CSS
• JavaScript 1
• JavaScript 2
• JavaScript 3
• Konsultrollen
• LIA1
• LIA 2
• Versionshantering

BRANSCHEN data/IT växer starkt, både i Sverige och internationellt. Som utbildad
front end webbutvecklare har du specialiserade kompetenser i att arbeta med responsiv
webb och mobila plattformar, kompetens som många företag behöver för sin lönsamhet,
konkurrenskraft och utveckling.
FRAMTIDEN behöver front end webbutvecklare! Digitaliseringen är här för att stanna, och
för att utvecklas. Yrkesverksamma med IT-kompetens behövs överallt i och med att digitala
funktioner och tjänster blivit en del av det dagliga arbetet inom de flesta verksamheter.
YRKESROLLER: Front end utvecklare JavaScript, systemutvecklare, UX-designer och
JavaScriptutvecklare.
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WEBBUTVECKLARE INRIKTNING E-HANDEL

KURSER

Någon gång e-handelsproblem försämrat din dag? Om du kan tänka dig vara den som
förändrar och förbättrar hur vi kan handla online, då är denna utbildning till webbutvecklare
inriktning e-handel något för dig! Efter två år har du de teoretiska och praktiska färdigheter
som gör dig till kvalificerad webbutvecklare, så du kan göra skillnad.

• Agil projektledning
• Betallösningar och tredje
partssystem
• Databashantering
• Design och UX
• Digitala affärer och digital
marknadsföring
• Dynamiska hemsidor
• E-handelsplattformar
• Entreprenörskap och konsultrollen
• Examensarbete
• Frontend JavaScript
• HTML och CSS
• LIA 1
• LIA 2

BRANSCHEN är bred då allt fler företag behöver flytta delar av sin verksamhet online.
Som webbutvecklare inriktad på e-handel besitter du viktiga och eftertraktade kompetenser i att skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar, och är därför
eftertraktad på arbetsmarknaden.
FRAMTIDEN innebär att vi handlar mer online, och förväntar oss mer från digitala plattformar. Webbutvecklare inriktning e-handel spelar en nyckelroll för företagens utveckling och
lönsamhet, och har därför goda arbetsmöjligheter.
YRKESROLLER: webbutvecklare inom e-handel, systemutvecklare med e-handelsinriktning och webbdesigner.
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Vill du få användning för
allt du lär dig?
Vi kan lova dig en verklighetsbaserad utbildning där du lär dig allt det
som arbetslivet söker.
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En verklighetsbaserad utbildning
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VÅR IDENTITET
Vi är inget utbildningsföretag – vi är ett utvecklingsföretag

VÅR MISSION
Vi utvecklar människor med ambition och potential till drivna och kompetenta
yrkesmänniskor

VÅR VISION
Vi strävar efter att bli en ledande akademi som förenar kunskap med beteende.
Allt för att optimera människors lärande och personliga utveckling
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“I won’t just have a job; I’ll have a calling.
I’ll challenge myself every day. When I get knocked
down, I’ll get back up. I may not be the smartest
person in the room, but I’ll strive to be the grittiest.”
― Angela Duckworth,
Grit: The Power of Passion and Perseverance
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PERSONLIG UTVECKLING - vi tror på var individs inneboende potential

VÅRA KÄRNVÄRDEN

ENGAGEMANG - vi och du bryr dig om din utveckling
PROFESSIONALISM - med pedagogik och kunskap främjar vi rätt kompetenser
GRIT - med framåtanda och ihärdighet når vi framgång
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VAD VI ERBJUDER
Hos oss på Grit Academy får du en yrkeskompetens och en examen. Våra utbildningar
är baserade på beprövande metoder och erfarenheter samt skräddarsydda efter arbetslivets behov. Allt för att du ska få kunskap och redskap som banar vägen för framgång.

HOS OSS FÖRENAS
• Utbildning & personlig utveckling
• Kunskap & beteende
• Tankekraft & passion
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ÄR DU REDO?
Vi söker Dig som är redo att ”walk the talk”,
det vill säga gå den extra milen för att investera
i din utveckling och framtid och nå dina mål.
Är du redo?
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VÄLKOMMEN TILL OSS

Jag tycker det är kul att se människor som inte alls kände varandra komma närmare varandra. Utbildningen har en röd tråd, vilket
gör att folk stannar kvar. För varje kurs kan jag känna att man får
ny energi. Det är skönt att se fram emot kurserna.

Claudia

• Vi tror på deltagarnas potential oavsett deras bakgrund
• Vi är engagerade i deltagarnas utveckling

“Det låter klyschigt, men det är roligt att komma hit varje dag. Det
är en utmaning, man lär sig något nytt varje dag, att våga, testa,
utvecklas!”

• Vi förväntar oss handling och drivna deltagare
• Vi lever som vi lär och uppträder alltid professionellt och affärsmässigt
• Vi främjar en god studiemiljö men också en god gemenskap

Moa
“Det var det jag ville ha: en utbildning som ger mig motivation och
inspiration, som är varierande. Vi gör olika saker varje dag. Från första
dagen kändes det jättebra och sen stannade den känslan kvar och
blev starkare.”
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Gramoz
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Ledebursgatan 5, 211 55 MALMÖ
Tel: 040-615 33 40 | Tel: 073-697 00 95
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