Checka in Världens Jobb
Världens Jobb är vad Hotell- och turismprogrammet
leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch under
ständig utveckling. Hela branschen växer så det knakar –
både i Sverige och internationellt – och den skriker efter
kompetenta och passionerade människor.
Så om viljan finns kan du få jobb vart du vill i världen.
För Världens Jobb är egentligen inte ett jobb. Det är tusen
jobb. Och en värld av möjligheter.

Några rader om programmet
Här lär du dig grunderna för en karriär inom hotell- och
turistbranschen. Allt från service och bemötande till
marknadsföring och företagande. Utbildningen ger
också kunskap kring människors behov, traditioner
samt om hållbar utveckling inom turismen. Men framför
allt är det en ingång till en fantastisk bransch där
karriärmöjligheterna är närmast oändliga. Du får träffa
massa människor, jobba praktiskt och lära dig ett yrke
från grunden.

En annan slags vardag
När du väljer Hotell- och turismprogrammet blir skolan
roligare. Du får jobba både i grupp och självständigt,
och praktiskt lära dig ett yrke, varvat med teoretiska
lektioner. Stor del av tiden kommer du vara ute på
arbetsplatsförlagt lärande, och om du vill finns det
möjlighet att göra praktiken utomlands på hotell,
eventbyråer och andra spännande arbetsplatser.

Bergsguide, hotellchef eller
advokat?

VÄRLDENS
JOBB!

Du som har gått Hotell- och turismprogrammet
kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan
komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.
På så sätt håller du alla dörrar öppna. Och skulle du under
resans gång vilja bli något annat än de yrken som den här
utbildningen leder till så kan du läsa vidare och uppnå dina
nya mål – men med erfarenheter och kunskaper få andra
har.

En utbildning som räcker längre
Läser man Hotell- och turismprogrammet så ges en
unik möjlighet att studera vidare och ta sin expertis
till en ny nivå. På yrkeshögskola och universitet
kan du bland annat studera Hotel Management,
Eventkoordinator, Hospitality Management eller Turismoch destinationsutveckling. Det finns även möjligheter
att studera utomlands över hela världen, bland annat på
Hotellskolan i Haag, Kendall College i Chicago och Les
Roches i Schweiz. För eftergymnasiala studier kan man
dessutom söka stipendium genom Visita Fondförvaltning
som årligen delar ut drygt tre miljoner kronor till studenter
inom Hotell- och Restaurangutbildningar.
Kampanjen Världens Jobb är framtagen av Visita. Visita är en bransch- och
arbetsgivarorganisation för företag inom besöksnäringen - hotell, restauranger,
konferensanläggningar, aktivitetsföretag, spa och mycket mer.
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