
Certified Food Service Professional
CERTIFIKATUTBILDNING FÖR DIG SOM ARBETAR INOM STORKÖKSINDUSTRIN 

OM UTBILDNINGEN
Certified Food Service Professional (CFSP) är en 
internationell certifikatutbildning för dig som arbetar inom 
storköksindustrin. Utbildningen, som har fått ett stort 
internationellt genomslag, sker i samarbete med North 
American Association of Food Equipment Manufacturers 
(NAFEM) och Catering Equipment Suppliers' Association 
(CESA) i Storbritannien. 

Certifikatutbildningen vänder sig till dig som arbetar 
inom storköksindustrin och syftar till att förbättra din 
personliga konkurrenskraft genom att ge dig ett 
professionellt förhållningssätt och göra dig mer effektiv i 
din roll inom ditt företag. Företaget får genom detta en 
ökad konkurrenskraft med bättre utbildade och 
professionella medarbetare. Gå gärna in på www.bfs.se 
för att läsa om vad personer som har deltagit i 
utbildningen tycker om den.

INNEHÅLL
Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den 
internationella storköksindustrin, livsmedelssäkerhet, 
utrustning och maskiner samt utformning av storkök och 
restauranger.

För att certifiera dig krävs att du:

– självständigt läser in dig på kursmaterialet.

– deltar i ett heldagsseminarium.

– blir godkänd på en skriftlig examen.

– visar kunskaper och erfarenheter av
storköksbranschen.

VEM KAN SÖKA?
Denna certifiering vänder sig till individer och inte 
organisationer eller bolag. Den passar dig som 
arbetar inom storköksindustrin, kanske inom något 
av följande områden:

ledning, försäljning och marknadsföring•
• storkökskonsulting

• upphandling och inköp

• ordermottagning

• konstruktion, teknik och service

• produktion och logistik.

BRANSCHFÖRENINGEN FÖR 
STORKÖKSLEVERANTÖRER

CFSP is a registered Trademark of NAFEM. The programme is operated  
under licence in Europe by CESA Ltd.

KURSLITTERATUR
Kursmaterialet är omfattande.
Ta god tid på dig för instudering.  

KURSLEDARE 
Doug Fryett, CFSP.
 
 
 
 

DATUM 
Seminarium 12 november 2018 kl 8-18. 
Skriftligt prov 13 november kl 9-12.  

PLATS
Näringslivets hus, Stockholm

KOSTNAD
BFS-medlemmar: 8 000 kr 
FCSI-medlemmar: 11 000 kr 
Övriga: 14 000 kr 
(alla priser exkl. moms).

MER INFO OCH ANMÄLAN 
KTF Utbildning, ktfutbildning.se 
Se även www.bfs.se/cfsp
Anmälan senast 24 augusti.

KONTAKT
Ulrika Flodberg, direktör, BFS 
E-post: ulrika.flodberg@ktf.se
Box 5501, 114 85 Stockholm




