
Upplevelser, 
event och 
försäljning 

Hos oss går du en utbildning skräddarsydd för 
att arbeta på ställen andra bara drömmer om. 
Utbildningen ger dig också tryggheten att kunna 
studera vidare genom högskolebehörighet

Hotell-  och 
turismprogrammet

Välkommen att välja en utbildning 
som ger dig de bästa förutsättningarna 
för roliga och utvecklande jobb inom 
besöksnäringen, upplevelser, event  
och försäljning. 

 Jobbmöjligheter efter  
utbildningen:  

• Eventkoordinator

• Upplevelseguide

• Konferensvärd

•Hotellreceptionist

• Säljare

• Aktivitetsledare

•  Inom måltid- och  
dryckesupplevelser

 • Egenföretagare

 Upplevelser, event och 
försäljning riktar sig till  
dig som vill:

•  Jobba inom besöksnäringens  
alla delar

•  Jobba med kundbemötande  
och försäljning

• Starta och driva eget företag

•  Få kunskaper inom marknadsföring 
och eventproduktion

• Arbeta med destinationsutveckling

 • Arbeta med hållbarhet

 Fördelar med 
utbildningen:

•  Stor efterfrågan på 
arbetsmarknaden

•  Lärande i skolan samt 
arbetsplatsförlagda 
praktikperioder

•  Goda möjlighet till sommar- och 
extrajobb under studietiden

•  Möjlighet till praktik utomlands

•  Starta och driv ett företag 
genom Ung Företagsamhet

 •  Högskolebehörighet



I utbildningen kombinerar du 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
med teorilektioner av skolans erfarna 
lärare samt externa gästföreläsare 
som är experter inom exempelvis 
marknadsföring, upplevelseindustrin och 
entreprenörskap. I din utbildning får du 
utveckla din kreativitet och känsla för 
service och bemötande och få en stadig 
grund för din framtida karriär.

Vi blandar teori med praktiskt lärande 
och arbetar i projektform där din 
kreativitet, framåtanda, servicekänsla 
och säljförmåga utvecklas.  

Vår skola har ett tydligt hållbarhetsfokus 
i undervisningen vilket är något 
som efterfrågas på framtidens 
arbetsmarknad. 

År 1: Service och bemötande
Genom studier på skolan, branschbesök, inspirerande föreläsare och 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du under år ett en inblick i hotell- och 
restaurangbranschen, världsledande på just service och kundbemötande.  
Här bygger vi en stabil grund för ditt framtida arbete inom försäljning och 
marknadsföring.

I skolan kompletteras detta med kärnämnen och grunder inom yrket såsom 
Besöksnäringen, Service och bemötande, Logi och Konferens och evenemang. 

År 2: Upplevelser och event, hållbarhet
Under år två får du en närmare inblick i eventbranschen genom praktiskt arbete 
kombinerat med teori. Hållbarhet genomsyrar hela utbildningen men under det 
andra året sätts extra fokus på hållbart företagande. I skolan kompletteras detta 
med kärnämnen och yrkeskurser såsom Reception, Naturguidning, Resmål och 
resvägar och Servering.

År 3: Entreprenörskap och försäljning
Under år tre fokuserar du din utbildning på att utveckla ditt entreprenörskap 
och arbeta med marknadsföring samt driva ett eget företag genom Ung 
Företagsamhet. Under året får du möjlighet att förlägga din praktikperiod (APL) till 
en arbetsplats inom EU. I skolan kompletteras detta med kärnämnen och kurser 
såsom Entreprenörskap, Evenemang, Marknadsföring och försäljning, Aktiviteter 
och upplevelser, Drycker, Hållbar turism. Året ger dig förutsättningar för att gå 
vidare ut i arbetslivet, starta eget eller studera vidare på högskola.

UPPTÄCK 
VÄRLDEN, FÅ 
JOBB DIREKT 

ELLER PLUGGA 
VIDARE

I de senare årskurserna 
erbjuds du som elev möjlighet 
att praktisera utomlands 
och vår skola är sedan 2015 
ackrediterade enligt Erasmus+. 
Vi har sen lång tid både goda 
och väl etablerade sam-
arbetspartners inom Europa 
vilket ger dig internationell 
erfarenhet. 

Vår skola har gott rykte inom 
branschen vilket ger dig en 
yrkesutbildning med mycket 
goda förutsättningar för att gå 
vidare direkt ut i arbetslivet på 
en växande arbetsmarknad. 
Önskar du i stället studera 
vidare har du alla möjligheter 
då utbildningen även ger dig 
högskolebehörighet. 

Du kan till exempel gå vidare 
till utbildningar som Event 
Management (180 hp), 
International Tourism 
Management (180 hp) eller 
Upplevelseproduktion – Friluftsliv, 
idrott och hälsa (180 hp), eller 
studera Business & Hospitality 
Management eller Hotel 
Management på någon av  
Swiss Educations internationellt 
kända skolor. Du har även 
behörighet att söka dig till andra 
högskoleutbildningar.

Tydligt studieupplägg

OM UTBILDNINGEN

Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping
www.nsutbildning.se

Här finns alla möjligheter! Din framtid 
kan ligga inom hotell och turism, sälj 
och marknadsföring, event och 
upplevelser, starta eget eller 
studera vidare.

Vill du arrangera 
mässor eller festivaler, driva  

ett eget företag eller fortsätta  
din karriär utomlands?


