Vi utbildar Sverige inom inredning

Vad roligt att du är intresserad av
att läsa en yrkesutbildning hos oss
på Inredningskurser!
– ATT LÄSA EN YRKESUTBILDNING HOS OSS
Att våga följa sin dröm och kanske till och med byta karriärsbana är ett
väldigt spännande och framförallt modigt beslut. Heja dig!

– JOBB EFTER DIN UTBILDNING

Eftersom det kan vara en lång beslutsprocess där många faktorer ska

– CERTIFIERAD INREDARE & INREDNINGSSTYLIST
(INKL. HOMESTAGINGKONSULT)

vägas in har vi här samlat all information du kan tänkas behöva veta
om oss och våra utbildningar.

Se därför till att läsa igenom broschyren i lugn och ro, skulle det
uppstå några frågor finns vi här för dig på mail, chatt och telefon.

– LÄS DIN UTBILDNING MED TRÄFFAR
– VAD TYCKER VÅRA NUVARANDE ELEVER?

Vi hoppas att vi hörs snart igen!

– REPORTAGE: INREDNINGSPROJEKT
/ Anna
VD & Grundare

– VANLIGA FRÅGOR & SVAR
– BOKA RÅDGIVNING MED OSS

AT T L Ä S A E N Y R K E S U T B I L D N I N G H O S O S S

I 15 år har vi hjälpt nyfikna privatpersoner att nå sina
drömmar med att starta en karriär i inredningsbranschen och
professionella inredare med lång erfarenhet att vidareutvecklas.

AT T L Ä S A E N Y R K E S U T B I L D N I N G H O S O S S

Som elev hos oss på Inredningskurser får du
tillgång till din personliga kurssida, där du hittar
dina lektioner, inlämningsuppgifter och forum där
du kan hålla kontakten med dina kurskamrater.
Det är också där du lämnar in dina inlämningsuppgifter och får ditt omdöme.

År 2005 bestämde Anna Nordvall sig för att

Lektionerna är en mix av teoretiska och praktiska

göra verklighet av sin dröm och startade upp

övningar och varje lektion avslutas med en upp-

ett inredningsföretag för att få jobba med

gift så att du får använda dina nya kunskaper.

sin passion och få mer kreativitet och frihet
i sitt liv. Idag är vi åtta anställda med en
gemensam passion – att utbilda Sverige i
inredning och design.

Vi har utbildningar för dig som har tidigare
erfarenhet och vill vidareutvecklas, för dig
som är helt ny på området och vill starta en

Vi lägger väldigt stor vikt vid den personliga feedbacken. Under kursens gång får du gedigen
feedback på dina inlämningsuppgifter som leder till att du hela tiden utvecklas och utmanas i din

karriär i inredningsbranschen eller för dig

kreativitet och roll som blivande inredare. Våra lärare finns på plats genom hela din studietid för att

som bara vill läsa en hobbykurs för att få

hjälpa dig med frågor och funderingar kring dina uppgifter eller feedback du har fått.

till det där drömhemmet du längtat efter. Vi
hoppas att du hittar något som faller dig i
smaken. Välkommen till oss!

Att studera hos Inredningskurser.se är roligt och utmanande. Vi har ett gediget utbildningsmaterial
som vi löpande utvecklar och anpassar till marknaden. Hos oss kommer du att få de kunskaper som är
eftertraktade på marknaden idag och imorgon, inte igår. Vi samarbetar med flera stora företag i inredningsbranschen för att ge våra elever de bästa möjligheterna till praktik och sedan jobb.

JOBB EFTER DIN UTBILDNING

Inredningsbranschen är en bred och dynamisk bransch där
möjligheterna till jobb är goda. Läser du vår längsta utbildning får
du en bred kunskapsbas som öppnar upp för flera spännande uppdrag – oavsett om du vill jobba som anställd eller starta eget.

VAD INNEBÄR DE OLIKA YRKESROLLERNA?
INREDAREN
arbetar med att inreda personliga hem eller verksamheter. Här jobbar
man med en kund och dess specifika önskemål. Det handlar ofta om att
lösa problem och skapa förbättringar utan att ändra det som är bra. I
denna typ av jobb har man ofta en längre relation med en kund.

H O M E S TA G I N G KO N S U LT E N
arbetar med att styla bostäder inför försäljning. Homestagingkonsultens roll är att framhäva bostadens potential genom att visa på
fördelar och möjligheten. Här samarbetar man en del med mäklare och
det är ofta ett arbete som utförs snabbt och effektivt.

INREDNINGSSTYLISTEN
jobbar med det visuella och att skapa tillfälliga, kommersiella miljöer.
En inredningsstylists arbete kan vara att styla upp en produkt inför
fotografering eller en reklaminspelning. Arbetet kan även innefatta att
formge och gestalta miljöer inför en mässa, ett magasin eller event.

JOBB EFTER DIN UTBILDNING

CERTIFIERAD INREDARE & INREDNINGSST YLIST
(INKL. HOMESTAGINGKONSULT)
Vår mest populära utbildning till inredare där du får en unik
kombination av tre yrkesroller: Inredare, Homestagingkonsult
och Inredningsstylist!
DISTANS MED TRÄFFAR 55 000 KR
/ HELT PÅ DISTANS 39 000 KR

KURSFORM: Helt på distans
/ Distans med träffar
KURSTAKT: Flexibel
KURSLÄNGD: 9-48 mån

CERTIFIERING: 3 st

KURSPLAN
BLOCK I: INREDARE

BLOCK II: HOMESTAGINGKONSULT

1. VÄLKOMMEN

34. INTRODUKTION TILL HOMESTAGING

2. ARBETET SOM INREDARE

35. BOSTADSMARKNADEN

3. SKAPA OCH KOMMUNICERA SIN VISION

36. HOMESTAGINGPROCESSEN

4. ATT SÄLJA IN SINA FÖRSTA IDÉER

37. KREATIVA GUIDER KRING STYLING

5. SKISSTEKNIK

38. FOTOGRAFERA HOMESTAGING

6. GRUNDLÄGGANDE FÄRGSÄTTNING

39. ATT STYLA NYBYGGEN OCH BOSTÄDER

7. MATERIALKUNSKAP 1

40. CERTIFIERINGSPROV HOMESTAGING

8. ARKTIEKTUR OCH DESIGNHISTORIA

GER YRKESTITEL:
Cert. Inredare
Cert. Homestagingkonsult
Cert. Inredningsstylist

9. FORMGIVARE I VÄRLDEN
10. DET SVENSKA FOLKHEMMET
11. GRUNDLÄGGANDE RITTEKNIK
12. INREDNINGSSTILAR OCH STILNYCKLAR
13. GRUNDLÄGGANDE LJUSSÄTTNING
14. FENG SHUI SOM INREDNINGSVERKTYG
15. PRODUKTKOLLAGE
16. FUNKTIONELLA RUM
17. MATERIALKUNSKAP 2
18. SKETCHUP GRUNDKURS
19. PROJEKTARBETE
20. INFÖR PRAKTIK OCH JOBB
21. IDEALISTISK INREDNINGSFILOSOFI
22. FÄRGSÄTTNING I PRAKTIKEN
23. BYGGNADSVÅRD
24. STARTA EGET
25. MARKNADSFÖR DIG SOM INREDARE
26. DEKORATION OCH BLICKFÅNG
27. RITTEKNIK SOM PRES.VERKTYG
28. SKETCHUP FORTSÄTTNINGSKURS

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med inredning homestaging och
styling professionellt. Du kommer under kursens gång att få lära dig allt från
färgsättning, ljussättning, möblering och får kunskaper i hur man praktiskt arbetar
som inredare och skapar sin egen verksamhet.
I denna utbildning kommer du att få de kunskaper som är eftertraktade på
marknaden idag och imorgon, inte igår. Vi samarbetar med flera stora företag i
inredningsbranschen för att ge våra elever de bästa möjligheterna till jobb.

BLOCK III: INREDNINGSSTYLIST
41. EXAMENSARBETE HOMESTAGING
42. INTRODUKTION INREDNINGSSTYLIST
43. SKETCHUP 3D
44. ANALYSERA DIN MARKNAD
45. TOLKA BRIEFEN OCH PITCHA DIN IDÉ
46. TRENDER
47. AIDAS
48. PRODUKTSTYLING
49. REDAKTIONELLT
50. VISUAL MERCHANDISING
51. BUTIKSLAYOUT
52. DISPLAYTEKNIK
53. KONCEPT & PRESENTATIONSVERKTYG
54. MONTERDESIGN OCH DESIGNMÄSSOR
55. SKAPA RUMSLIGA GESTALTNINGAR
56. FRÅN ANALOGT TILL DIGITAL MODELL
57. STYLA FÖR EVENT
58. EXAMENSPROJEKT STYLIST
59. CERT.PROV INREDNINGSSTYLIST

29. MILJÖ OCH HÅLLBAR INREDNING
30. BELYSNINGSPLANERING
31. PROJEKTARBETE
32. CERTIFIERINGSPROV INREDARE
33. EXAMENSARBETE INREDARE

HIT TA RÄT T UTBILDNING FÖR DIG!
Du vet att du kan läsa utbildningen uppdelad
i block? Läs mer på vår hemsida!

L Ä S D I N U T B I L D N I N G M E D T R Ä FFA R
Välj att läsa din yrkesutbildning till Inredare med våra populära
träffar! Ett unikt upplägg där du får möjligheten att träffa oss och
dina kurskamrater samt delta i spännande workshops.

L Ä S D I N U T B I L D N I N G M E D T R Ä FFA R

T R Ä F F 3 – W O R K S H O P S T Y L I S T (för dig som läser till Inredningsstylist)
Under din sista träff ska du knyta ihop tidigare kunskaper i en professionell pitch! Här får du försmak på
hur man kan tolka karaktären hos ett visst företag, samt hur man kommunicerar det rent visuellt. Vi talar
om kundens DNA, brief och pitch, samt några nya presentationsverktyg. Visst låter det spännande?

TR ÄFF 1 – WO R KSH O P KO N CE P T
Varmt välkommen till din första träff! Här har du chansen att träffa dina kurskamrater för allra första
gången och bygga ett inredningskoncept tillsammans. Lärare på plats guidar dig i rätt riktning och efter
workshopdagarna hoppas vi att du har fått en tillräckligt stor dos av pepp inför dina studier!

DAG 1

DAG 2

- START 09.00

- START 09.00

- Introduktion av Inredningskurser och deltagare

- WORKSHOP KONCEPT: Möte med fiktiv kund

- Föreläsning: Färglära (NCS systemet)

- FIKA

- FIKA

- WORKSHOP KONCEPT: Bygga concept board

- Övning (NCS systemet)

- LUNCH

- LUNCH

- WORKSHOP KONCEPT: Bygga concept board

- Föreläsning: Presentationstekniker

- FIKA

- Genomgång: WORKSHOP KONCEPT

- Presentation av inredningskonceptet

- Stadsvandring för research och inspiration

- SLUT 16.00

- FIKA
- Planering av inredningskonceptet
- SLUT 16.00

TR Ä FF 2 – WO R KSH O P M O D E L L BYG G E
I din andra träff ska du tillsammans med dina kurskamrater skapa ett modellbygge. Här ligger fokus på
att göra modellen så levande och skalenlig som möjligt inom ett mindre givet ramverk. Modellbygget är
enormt uppskattat och resultaten förbluffar, överraskar och inspirerar alla som någonsin har deltagit.

DAG 1

DAG 2

- START 09.00

- START 09.00

- Återblick och repetition av NCS systemet

- WORKSHOP MODELLBYGGE

- Föreläsning: Modellbygge

- FIKA

- Genomgång: WORKSHOP MODELLBYGGE

- WORKSHOP MODELLBYGGE

- FIKA

- LUNCH

- Planering av inredningen i modellen

- Fotografering av modellbygget

- LUNCH

- FIKA

- WORKSHOP MODELLBYGGE

- Gästföreläsare

- FIKA

- SLUT 16.00

- SLUT 16.00

DAG 1

DAG 2

- START 09.00

- START 09.00

- Introduktion

- WORKSHOP STYLIST (Stilplansch, skiss)

- Föreläsning: Stylist

- FIKA

- FIKA

- WORKSHOP STYLIST (Skiss, flatlay)

- Genomgång: WORKSHOP STYLIST

- LUNCH

- Fältstudie och research

- WORKSHOP STYLIST (Skiss, flatlay)

- LUNCH

- FIKA

- Planering inför workshopen

- Presentation av Stilplansch, skiss, flatlay

- FIKA

- SLUT 16.00

- Gästföreläsare
- SLUT 16.00

W E B BT R Ä FFA R
MOTIVATION & INSPIRATION

VÅGA LEKA

Den här träffen vänder sig till dig som har kommit

Inredaryrket kräver en hel del av din kreativa förmåga.

igång med studierna men som behöver pepp och

För att kunna jobba med olika kunder är det viktigt

praktiska tips på hur du kan vidhålla din vision.

att kunna tänka utanför boxen. I den här träffen talar

Vi talar även om inspirationer och trender och hur

vi om att våga tänka utanför sin comfort zone och

du kan använda dig av det under kursens gång.

att våga utmana sig själv i sin egen kreativitet.

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

RUM & MILJÖ SOM GÖR OSS STARKARE

Vill du bli vass på förhandlingar, hur du bygger upp

Att ha kunskap i hur rum och miljö påverkar hur vi

ett proffsigt leverantörsregister och hur du som

trivs och fungerar är ett måste för oss inredare!

inredare kan ta betalt för mer än dina tjänster då är

Vad är det som gör oss starkare och gladare i vissa

denna träff ett måste! Lär dig hantera hantverkare,

miljöer? I denna träff går vi igenom och tar upp

leverera över förväntan och erbjuda helhetslösningar.

dessa komplexa och vetenskapliga ämnen på ett

Häng med oss så får du veta mer!

tydligt och inspirerande sätt, häng med!

FRAMTIDSKONCEPT

(för dig som läser till Inredningsstylist)

Handelsutvecklingen går fort framåt och butikerna
står inför nya utmaningar som kräver innovativa och
attraktiva koncept och butiksformat. Här spelar vi
som inredningstylister en viktig roll! I träffen
diskuterar vi vad människor attraheras av och
varför, kommande trender och mycket mer!

VA D T YC K E R VÅ R A E L E V E R ?

Nyfiken på vad dina framtida kurskamrater och branschkollegor
tycker om kursen? Här har vi samlat recensioner från elever som
har läst en utbildning hos oss på Inredningskurser.

Jag har haft väldigt roligt under tiden som kursen pågått. Det har varit
kreativt och jag har kunnat bestämma takten själv vilket är viktigt för mig
som både jobbar och har familj. Det har gått bra att studera på distans för
man får hjälp när man ber om det, och man får mycket peppning. Jag är så
nöjd med kursen och så glad att jag gjorde det här!
– Jenny, Certifierad Inredare & Inredningsstylist (inkl. Homestagingkonsult)

Den här utbildningen rekommenderar jag till alla i min närhet som är intresserade
av samma sak. Att man kan lägga upp studierna hur man vill är så tacksamt, då
livet ser annorlunda ut från dag till dag. Lektionerna har varit superinspirerande,
jag har lärt mig massor och det bästa av allt är att jag blivit imponerad av mig
själv vilket bidragit till att man blivit taggad på att göra mer och mer. Jag är SÅ
nöjd och är redan sugen på att läsa fler kurser hos er. TACK!
– Victoria, Certifierad Inredare & Homestagingkonsult

Jag tyckte att kursen både var omväxlande och rolig under hela tiden. Jag har
lärt mig massor som jag kommer ha nytta av i framtiden, både i karriären och i
privatlivet när jag ska skapa ett hem. Positiva och pushande lärare tillsammans
med kreativa uppgifter gör denna kurs till den roligaste kursen jag har läst.
– Camilla, Certifierad Inredare & Homestagingkonsult

R E P O R TA G E : I N R E D N I N G S P R O J E K T

R E P O R TA G E : I N R E D N I N G S P R O J E K T

Vad kan man jobba med efter en utbildning hos oss? Här kan ni
läsa ett urdrag från ett reportage som vi gjort med våra
elever Marlene och Linda på deras första inredningsprojekt
av restaurangen Siluett by the sea!
Hur har processen gått till? Hur skapades konceptet och har ni följt ett specifikt tema?
Först och främst behövde vi göra en behovsanalys för projektet. Då började vi med att träffa restaurangägarna
Albin och Daniel för att lyssna in deras behov och vision med restaurangen. De ville ha en restaurang som var

Berätta lite om er själva! Vilka är ni och
vad ni gör idag?

en blandning mellan beach och rustikt med en riktig ”WOW”- känsla! Eftersom restaurangen ska vara öppen året
behövde inredningen fungera såväl sommar- som vintertid.

Vi heter Marlene Mufic och Linda Mohlin och vi
träffades via utbildningen på Inredningskurser
(Certifierad Inredare & Homestagingkonsult) på

Ni har båda studerat hos oss på Inredningskurser,
tycker ni att ni har haft nytta av utbildningen
även ute i arbetslivet?

deras kursträff i Malmö.
Marlene har jobbat som lärare i många år men har

Vi har verkligen haft stor nytta av allt vi lärt oss i utbildningen.

längtat efter att få jobba mer kreativt.

Det vi uppskattar mycket är att utbildningen fokuserar på alla
delarna inom inredning vilket gör att vi kan hjälpa kunden på

Linda har jobbat länge inom vården och som fotograf

att professionellt sätt.

och har efter hand kommit fram till att hon vill jobba
med inredning på heltid.
Tillsammans håller vi på att starta eget och vill inrikta
oss både till privata personer och offentlig miljö.

Om ni skulle ge några tips till de elever som läser
hos oss just nu eller som ska ta sitt första kliv ut
i arbetslivet, vad skulle det vara?
Vi är SÅ spända på att få höra mer om projektet! Kan ni berätta lite om det?

Stressa inte igenom utbildningen utan gör alla delar noga.

Restaurang Siluett by the sea är en beachrestaurang beläget vid Dalabadet i Trelleborg. Albin och Daniel som äger

Satsa på att lära er så mycket som möjligt och gör gärna

restaurangen har valt att renovera nästan allt, förutom det som fungerar och kan återanvändas. Det har tidigare

praktik för att få erfarenhet.

funnits en restaurang i samma byggnad så en del möbler har kunnat piffas upp för att kunna användas på nytt.
Hitta en studiekamrat och bolla idéer med varandra, det har
varit oerhört lärorikt för oss. Vissa bitar kan Linda bättre
och vissa bitar är Marlene säkrare på.
Gå på din känsla och våga. Våga ta kontakt med människor.
Det finns många som är i behov av inredningshjälp, men som
inte tar kontakt utan försöker lösa det själva. Det finns
oändliga möjligheter som väntar på dig om du bara vågar!
Bild på Linda & Marlene

VA N L I G A FR ÅG O R & S VA R

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna! De vanligaste frågorna
blivande elever har och svar på dessa hittar du här.

VA N L I G A FR ÅG O R & S VA R

Hur stor andel av era elever går till en anställning?
Ca 90% av våra elever på Yrkesutbildning Inredare blir anställda inom 6 månader efter att utbildningen är genomförd och godkänd.

När kan jag anmäla mig till en kurs?
Eftersom våra utbildningar sker helt på distans kan du anmäla dig närsomhelst och starta när du vill.
Så länge du betalt anmälningsavgiften och valt betalning kan du starta direkt. Detta gäller även ut-

Hur kan jag betala för en kurs?
Hos oss kan du betala med kort, på faktura, banköverföring eller delbetalning 6-72 mån. Läs mer om
delbetalning på vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

bildningarna med fysiska träffar.

Är era kurser CSN-berättigade?

Hur snabbt kan jag komma igång med min utbildning?

Vi är en privat utbildare och du kan dessvärre inte få CSN när du läser hos oss. Däremot har vi delbe-

Du kan starta så fort du anmält dig och valt betalningsmetod. Detta gäller även utbildningar med

talning på 6-72 mån och du kan jobba parallellt eftersom studietakten är flexibel.

fysiska träffar.

Hur går anmälan till?

Krävs det förkunskaper för att läsa till Inredare hos er?

1. Du gör en ansökan till den utbildning eller kurs du vill läsa. Ansökan är bindande först när du betalat

Våra Yrkesutbildningar och grundkurser har inga förkunskapskrav och du lär dig allt från grunden.
Däremot är grundläggande datorkunskap en fördel då utbildningen sker online.

anmälningsavgiften.
2. Du får ett antagningsmail med länk för betalning av anmälningsavgiften. När du betalat denna är
du garanterad din plats.

Varför ska jag välja med träffar?
Träffarna är en unik möjlighet för dig att träffa oss och skapa ett nätverk. Vi tar in yrkesverksamma
inredare och stylister som gästföreläser och arbetar tillsammans med gruppövningar inom färg och

3. Du betalar resten av kursavgiften eller väljer en delbetalningsplan och får tillgång till din kurs inom
12 timmar efter att du betalat, men oftast mycket snabbare än så.
4. Vi skickar ut ditt startpaket. Du kan dock komma igång så fort du betalat och registrerat dig.

rumslighet, utmanar vår kreativitet och har väldigt roligt. Utbildningen med träffar är vår mest omfattande utbildning och har ett begränsat antal platser. Då vi har möjlighet att lära känna våra elever på
träffar kan vi också vid behov skriva personliga omdömen till t.ex. arbetsgivare.

Behöver jag införskaffa något material själv?
När du startar hos oss får du ett startpaket med alla kurstillbehör
du behöver för att genomföra kursen (Värde 2500 kr)

Behöver jag införskaffa något material till era kurser?
Allt fysiskt material du behöver för kursen skickar vi till dig i ditt startpaket i samband med kursstart.
Det finns däremot inget som hindrar dig från att införskaffa ditt eget material om du skulle vilja.

BOK A RÅDGIVNING MED OSS

EN HÄLSNING FRÅN DINA L ÄRARE

Vi förstår att det är mycket information att ta in. Boka gärna in ett
rådgivningssamtal eller skicka ett mail till oss om det har uppstått
ytterligare frågor!

Hej! Mitt namn är Ingela och jag jobbar som koordinator här på Inredningskurser. Kanske har du redan
haft mailkontakt med mig eller till och med haft ett bokat rådgivningssamtal. Oavsett så vill jag
påminna dig om att jag finns tillgänglig på mail ingela@inredningskurser.se eller telefon 040-511 311
om du har ytterligare frågor om våra kurser, hur du ska finansiera din utbildning eller andra frågor för
att du ska känna dig trygg inför dina studier med oss. Inga frågor är för små eller för stora.

Vill du boka in ett rådgivningssamtal med mig? Scanna QR-koden nedan för att komma till min
bokningskalender. Jag hoppas att vi hörs snart igen!

Från vänster: Guldan, Marie, Hanna, Pernilla och Linda

En hälsning från dina framtida lärare...
Hej blivande inredare! Det är vi som är dina lärare här på Inredningskurser som du kommer att möta
på kursträffar, webbträffar, på telefon och i feedbacken på dina inlämningar. Under din utbildning finns
vi tillgängliga på mail, chatt och telefon för att hjälpa dig framåt i studierna. Vi ser så mycket fram
emot att få chansen att lära känna dig och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.
Varmt välkommen till oss!

Har du fler frågor eller funderingar kring våra kurser? Tveka inte att höra av
dig till oss, så hjälper vi dig!
INREDNINGSKURSER SVERIGE AB
MAIL: HEJ@INREDNINGSKURSER.SE
VÄXEL: 040-511 311
INSTAGRAM: @INREDNINGSKURSER

