


Rekrytera och utbilda din 
personal digitalt.
Gigleer tillsammans med Digutin och Induction kan nu erbjuda 
bästa möjliga rekryteringsprocess, och allt är digitalt.



Skapat av erfarna krögare och 
pedagoger.
Serveringsyrket kräver praktiska färdigheter i form av att kunna 
bära tallrikar, servera, duka av och hantera en serveringsbricka. 
För att lyckas måste deltagaren öva dagligen och även filma med 
sin mobilkamera för att dela sina framsteg som granskas av 
utbildad support.



Hög genomförandegrad.
Digitalutbildningarnas akilleshäl är det svaga genomförandet 
med ett genomsnitt på 25%. Men genom daglig extern support 
(Induction enda i Sverige) höjs genomförandegraden till 85%.      
I pilotprojektet med Turistrådet i våras var resultatet 99% och 
samtliga fick arbete.



● Medverka och påverka 

● Denna utbildning täcker allt väsentligt som ingår i yrket 
för serveringspersonal.

● Kursen kan utföras var som helst och när som helst. 
Hemma framför datorn, på mobilen i bussen eller på 
restaurangen när det är lugnt. Bara att logga in och 
fortsätta där du slutade.

● Som arbetsgivare får du full insyn och kan tillsammans 
med Induction följa och stötta eleven under hela 
kursutbildningen.



Sök Välj ut

Steg 2
Välj ut sökande och 
verifiera personen

Steg 1
Sök intresserade 

arbetssökande via 
Gigleer

Steg 3
Sammankalla till 

kursstart/ 
introduktion och håll 

den i era lokaler    
(Induction medverkar 

digitalt)

Kursstart



Utbildning Avstämning

Steg 5
Följ upp med 

avstämning på 
befintlig arbetsplats

Steg 4
Kursdeltagarna 

genomför 1,5 vecka 
utbildning digitalt 

samt praktisk träning

Steg 6
Uppmärksamma vad 

deltagaren lärt sig 
och vilka praktiska  

moment som behövs 
träna mer på

Steg 7
Teoretiskt och 

praktiskt slutprov på 
befintlig arbetsplats, 

genomförs av er

Genomgång Slutprov



Testa dina nya kollegor!
De godkända kursdeltagarna får nu möjlighet att arbeta hos er 
vid behov.
Detta skall ske genom Gigleer vid första tre tillfällen, sedan står 
det arbetsgivaren fritt att hantera vidareutbildningar eller 
eventuella anställningar.



Priser

3 veckor utbildning

3 990SEK
Per elev

● Digital kurs där företaget på egen hand 
ansvarar för att eleven genomför 
träningen.

● Intyg om genomför kurs med möjlighet 
till diplomering.

● Uppstart och introduktion av Induction.


