Hotell, konferens och turism
1100 poäng, 40 veckor heltidsstudier

Mål
Denna utbildning ger en god grund för att arbeta på olika hotell- samt
konferensanläggningar. Yrken som kan sökas efter avslutad utbildning är
till exempel frukostvärdinna, hotellstädare/husfruassistent, restaurangbiträde,
nattportier, konferensvärd, hotellreceptionist och andra befattningar inom
hotell och konferensbranschen. Inriktningen turism ger dig möjlighet att söka
yrken som guide, reseledare, turistbyråvärd samt andra närliggande yrken
inom servicebranschen. Du får bland annat kunskaper inom försäljning,
ekonomi, och administration. Utbildningen genomförs i samarbete mellan
Komvux och Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg
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Arbetsmarknad
Besöksnäringen i Sverige är stor och växer, hotell och turismnäringen har god
tillväxt och behöver kontinuerligt nyanställa personal. Utbildningen ger dig
aktuella kunskaper som speglar verkligheten i branschen och öppnar dörren
till flera yrkesvägar. Kurspaketet ger dig en bra grund för att arbeta på olika
hotell- samt konferensanläggningar. Efterfrågan på utbildade och kunniga
medarbetare inom turism och resebranschen är stor.
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Grundskola med lägst betyget G i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
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Studietid
Studieperiod 1: 27 augusti - 31 december 2012
550 poäng
Studieperiod 2: 1 januari - 31 maj 2013
550 poäng
Du kan söka studiestöd två studieperioder i taget på www.csn.se
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