En tredjedel av utbildningen
är praktik !
Passa på att knyta kontakter
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Louise Alexandersson, 33
Congress Event Manager
I juni 2004 slutförde jag utbildningen “Turism i Storstadsregion” med känslan av stor tillfredsställelse. Jag
hade redan fått fortsatt jobb på Stockholm Convention Bureau, där jag gjorde min sista LIA/praktik. Under
sommaren blev det klart med mitt nuvarande jobb på Stockholmsmässan. Jag jobbar idag som kongressprojektledare och ansvarar för ca 25
nationella och internationella kongresser samt mässor under året.
Tack vare mina två första LIA/praktikplatser på Stockholmsmässan, var
det lätt att ta till sig rutiner och integreras i företagsmiljön. Kort sagt: jag
stormtrivs!
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ASSOCIATION OF
EUROPEAN HOTEL AND
TOURISM SCHOOLS

Patric Borén, 25
Project Manager

Claudia Quas, 34
Marketing Manager Cruises
Jag gick utbildningen åren 96-99 med praktik på bl a
Stockholmsmässan och Sveriges Rese- och Turistråd. I
mitt examensarbete jämförde jag marknadsföringen av
stora evenemang i Stockholm och Vilnius, vilket skapade
ypperliga kontakter och viljan att fördjupa mig i destinationsmarknadsföring.

INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF HOTELSCHOOLS

HOSPITALITY
SALES & MARKETING
ASSOCIATION
INTERNATIONAL

Turism i Storstadsregion
Marinens väg 30, 136 81 Haninge
Tel 08-606 79 01, fax 08-606 79 17
E-post turism@centrumvux.haninge.se

Idag arbetar jag på Stockholm Visitors Board, där jag är projektledare för
kryssningsprojektet ”Stockholm Cruising Capital Network”.

www.storstadsturism.nu

Utbildningen ”Turism i Storstadsregion” är en tvåårig kvaliﬁcerad
yrkesutbildning (KY) med en kreativ,
näringsinriktad proﬁl. En tredjedel av
studietiden utgörs av praktik hos potentiella arbetsgivare.

www.storstadsturism.nu

Produktion: Swedish Web Design 2005. Bild: Pressens bild.

Utbildningen gav mig genom sina LIA-perioder chans
att pröva på olika yrken i branschen. Den sista perioden
ledde till min nuvarande anställning som projektledare
på FIN-S Marknad & Kommunikation, en PR-byrå med
inriktning på turism och resor. ”Turism i Storstadsregion” är en utmärkt
utbildning för den som vill komma in i branschen och samtidigt få en
bred grund att stå på.

Du läser bl a turism, företagsekonomi,
marknadsföring, Event Management
och kulturgeograﬁ. Utbildningen ger
dig minst 20 högskolepoäng.
Ta steget du också. Sök till utbildningen, där 96 % får jobb!

www.storstadsturism.nu

Turism i storstadsregion
Genom den kvaliﬁcerade yrkesutbildningen ”Turism i Storstadsregion”
– unik i sitt slag i landet – ges en bred allmänkunskap om rese- och
turistbranschen. Du får också en kunskapsbas, teoretisk såväl som
praktisk, om den kraftigt expansiva storstadsturismen. Det är i våra
storstäder och dess närområden som behovet av kvaliﬁcerade medarbetare ökar mest. Nya marknader har öppnats och nya turistgrupper
börjar få upp ögonen för det rena och vackra natur-, kultur- och aktivitetsrika Sverige.

Våra kurser

Teori och praktik
Utbildningens längd är 2 år och 3 månader (90 veckor). Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och uppgifter, individuellt eller
i grupp. En tredjedel av utbildningstiden förläggs till LIA – Lärande i
arbete – på arbetsplats med handledare.

Förkunskaper
Utbildningen kräver allmän behörighet för högskolestudier. Relevant
arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas vid antagningen.

Utbildningen innehåller teoretiska utbildningsmoment som totalt ger
60 poäng (1 poäng = 1 studievecka) och tre praktiska utbildningsmoment som totalt ger 30 poäng. Hela utbildningen motsvarar således 90
poäng.
De ﬂesta delkurserna är obligatoriska. Några kan väljas som individuell
temakurs, fördjupning eller specialisering.

• Introduktion i turism

Examen
Utbildningen leder fram till en Kvaliﬁcerad Yrkesutbildningsexamen
(KY-) motsvarande 90 poäng. För att erhålla examen måste samtliga
kurser ha fullgjorts med minsta betyget godkänd (G).

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri men kurslitteratur betalar du själv, liksom
resor till och från praktikplatserna. Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningsort
Utbildningen bedrivs i byggnaden ”Riksäpplet” på Campus Haninge,
där även Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Syd och Södertörns
högskola ﬁnns. Lokalerna ligger på 5 minuters promenadavstånd från
pendeltågsstation Haninge Centrum. Från Stockholms Central tar
resan med pendeltåg ca 20 minuter.

Ansökan
Kursen startar under den senare delen av augusti. Ansökningsblanketten laddas ner från vår hemsida www.storstadsturism.nu och skickas,
tillsammans med betyg och meritförteckning, till:

• IT och turism

Centrum Vux
136 81 Haninge

• Metod och utredning
• Praktisk företagskunskap
• Kulturgeograﬁ
• Turistföretaget
• Företag och marknad
• Individuell temakurs
• Organisation och individ
• Planerad kommunikation med inriktning turism

efter utbildningen
kan du T EX arbeta som
• Konferensvärd på kongress- och mässanläggning
• Mötesplanerare
• Säljare på rederiernas konferensavdelningar

• Redovisning och ekonomiska kalkyler

• Aktivitetsvärd/-ansvarig

• LIA - Lärande i arbete

• Säljare på bokningsbolag

• Event Management

• Informatör på turistbyrå

• Affärs- och storstadsturism

märk kuvertet “Storstadsturism”

• Marknadsassistent hos/på researrangör/-byrå
• Turistentrepenör

frågor om utbildningen
Kontakta oss på Centrum Vux:
Tel 08-606 79 01
E-post turism@centrumvux.haninge.se
eller besök vår hemsida,
www.storstadsturism.nu

• Ekonomiadministratör på hotell

www.storstadsturism.nu

www.storstadsturism.nu

www.storstadsturism.nu

