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Receptionist
I denna utbildning kommer du att få en verklighetsbaserad utbildning som genomförs på Hotel Öresund i
Landskrona. Du varvar det teoretiska med att få vara
med på de olika avdelningarna för att praktisera direkt
det du läst. Utbildningen ger dig stora möjligheter då
med en bransch som växer. Du som person behöver
vara serviceminded och ha ett intresse för människor.

Kurser
RECLOG0
FÖSTEL0
RECREC01
RECREC02
RECREC03
SERFRU0
SERSER01
KONKOF01
KONKON02
VAIVAI01
VAIVAI02
SEVSEV01

Logi........................................... 100
Telefon och internet service....... 100
Reception 1............................... 100
Reception 2............................... 100
Reception 3............................... 100
Frukost och bufféservering........ 100
Servering 1................................ 100
Konferens 1............................... 100
Konferens 2............................... 100
Våningsservice 1........................ 100
Våningsservice 2........................ 100
Service och bemötande............. 100
Gymnasiearbete........................ 100

Totalt antal poäng..............................1300

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

18 februari 2019
40 veckor
10 februari 2019

Utbildningsort
Landskrona

Dina språkkunskaper är viktiga och därför behöver
du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.
I arbetet bör du också kunna kommunicera på engelska. Obekväma arbetstider förekommer då du följer en
handledares schema. Bra skor, kavaj, kjol eller byxa
(mörka) är arbetskläder som man behöver och som du
införskaffar själv i samband med utbildningsstart.

Arbetsplatsförlagd tid
Din utbildning är arbetsplatsförlagd med minst 70%.
Teori och praktik varvas under utbildningen.
Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande
nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande.
Informationsmöte
Välkommen till informationsmöte fredagen den 25 januari kl. 14.00 på Sofia Albertinas plats 5, Stadskajen.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.
Du söker till utbildningen via en webbansökan:
open24.ist-asp.com/landskrona/vux/Vux/Start
Till din ansökan bifogar du tidigare betygshandlingar.
Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning
kontaktar du Vuxenutbildningen, Borgmästargatan
16, Landskrona.
Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver
vägledning ska du kontakta Vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Philip Malmberg, Studie- och yrkesvägledare
E-post: philip.malmberg@landskrona.se
Telefon: 0418-47 05 24
Webbsida: www.landskrona.se/vux/

