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HOTELL RECEPTIONIST 
/ RESEGUIDE

OM DU VILL JOBBA SOM

Medellön för en hotellreceptionist:23.500 krper månad (SCB)

Medellön för en 

reseguide:

28.500 kr
per månad (SCB)

 YRKESGYMNASIET: HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT) 

Är du beredd att möta världen? Tycker du om 
resor? Är du nyfiken på andra kulturer och traditioner? Kan 
du hålla många bollar i luften? Då kan det här vara ut-
bildningen för dig. Du kan vara den som ger resenärer 

och kunder upplevelser för livet!
Yrkesgymnasiets Hotell- och turismprogram är till för dig som önskar arbeta inom 
turism-, rese- och hotellnäringen. I det här yrket är uppgifterna omväxlande och du 
möter nya utmaningar varje dag. Därför vill vi ge dig användbara kunskaper i mark-

nadsföring, service och kundbemötande samt insikt i näringarnas olika delar. En 
stor del av dina studier utför du på riktiga arbetsplatser så att du lär dig bran-
schen från grunden. Här finns möjligheter till spännande karriärmöjligheter.  
Det här programmet kan öppna dörrarna till världen.

PROGRAMMET I KORTHET

 » EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som reseguide eller  
hotellreceptionist direkt efter din utbildning.

 » HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 2 och Svenska 3 (totalt 200 p) som 
kurser i ditt individuella val så får du grundläggande 
behörighet till högskolan.

 » DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Du får kunskap om resmål, resvägar, marknadsföring 
och försäljning. Din förmåga att samverka och kom-
municera med andra är något som du ofta får öva.

 » UTBILDNINGSRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till ett 
resmål för att spegla dina kunskaper på en internationell 
marknad. Hur fungerar rese- och turismnäringen på 
den orten? Hur ser arbetsmarknaden ut?

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Hotell och turism
Engelska 6 .........................100
Entreprenörskap..............100
Logi .....................................100
Reception 1........................100
Konferens och  
evenemang .......................100

Service och  
bemötande 1 .....................100
Konferens 1 .......................100
Besöksnäring....................100
Resmål och resvägar ......100

Programämnen 
900 poäng

Inriktning   
hotellreceptionist
Frukost och  
bufféservering .................100
Reception 2 .......................100
Reception 3 .......................100
Våningsservice 1 ..............100
Hotelladministration ......100
Konferens 2.......................100
Servering 1 .........................100

Inriktning reseguide
Aktiviteter   
& upplevelser ....................100
Hållbar turism ...................100
Marknadsföring  
och försäljning ..................100
Reseproduktion  
och försäljning ..................100
Guide och reseledare .......100
Turistbyråservice .............100
Värdskap på resmålet .....100

Inriktning/profil 
700 poäng

200p

100p

Individuella val

2 500 p

600p

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete


