
MÖJLIGHETER
Goda förutsätt-
ningar att få jobb. 
Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisa-
tioner.

FÖRKUNSKAPER
Godkända betyg 
i svenska/svenska 
som andraspråk 
grundläggande 
nivå eller motsva-
rande kunskaper 
och engelska 5.

UPLÄGG
Teoretiska/praktiska 
moment kombi-
neras. Lärande på 
arbetsplatsen ger 
stor betydelse och 
ger dig jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är 
kostnadsfri och 
studiemedelsbe-
rättigad via CSN. 
Du bekostar din 
kurslitteratur,  
skyddskläder och 
skyddsskor själv.

ANSÖKAN
Ansökan görs 
via den kom-
mun där du är 
skriven.

Hospitality – 
KONFERENSVÄRD
Besöksnäring – Hotell och Turism

Utbilda dig genom YrkesAkademin 
på Royal Park Stockholm

Gillar du att organisera,  
planera och träffa nya män-
niskor? Som konferensvärd 
arbetar du med att möta 
gäster och kunder i olika 
situationer, kommunicera 
och ge service.

Med vårt nya koncept har 
du chans att lära dig på din 
blivande arbetsplats. Du lär  
dig att arrangera events, ar-

beta med hotellens olika avdelningar och informera om/leda aktiviteter. Du lär dig också om 
upplevelser, resor och servering av mat och dryck. Utbildningen passar dig som vill arbeta 
inom besöksnäringen, både nationellt och internationellt.

Studieform: När/Fjärr            Studietakt: Heltid/Deltid              Studieort: Akalla   

DETTA ÄR EN 
EFTERFRÅGAD 

KOMPETENS
072-962 94 03

besoksnaring@ya.se 
royalacademy.se



Välkommen med din fråga! Ring eller mejla oss, vi hjälper dig att ansöka.

Starta din karriär i  
BESÖKSNÄRINGEN 

du och din kompetens  
är efterfrågad!

Hospitality – Besöksnäring
Hotell och Turism

KONFERENSVÄRD 1200 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet 
utformat för arbete med konferensverksamhet inom besöksnäringens 
olika mötesformer.
• Service och bemötande 1  100 poäng
• Logi  100 poäng
• Reception 1  100 poäng
• Frukost och bufféservering  100 poäng
• Besöksnäringen  100 poäng
• Engelska 6  100 poäng
• Konferens och evenemang  100 poäng
• Konferens 1  100 poäng
• Konferens 2 100 poäng
• Konferens 3  100 poäng
• Aktiviteter och upplevelser 100 poäng
• Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 poäng

Utbildningens mål
Yrkespaketet syftar till att ge dig:
• jobb på en arbetsplats där du gör praktik
• kompetens att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och plane-

ra möten eller evenemang samt att duka upp bufféer.
• karriärutveckling inom besöksnäring
• gymnasieexamen

Förkunskapskrav: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 
grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper och engelska 5. Övriga 
språkkunskaper är en fördel.

När/Fjärr: Praktiskt upplägg med teoretiska moment. Lärande på arbets-
platsen har stor betydelse och ger dig rätt kompetens. Kursutformning 
utifrån dina förkunskaper och sätt att lära.

Övrig information


