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Skynd dig at melde dig til VisitVesthimmerlands Turismeakademi - du får lønnen
tilbagebetalt
Det er næsten gratis at deltage i VisitVesthimmerlands Turismeakademi på grund af et
samarbejde med Erhvervsskolerne Aars. Samarbejdet betyder, at Turismeakademiet nu er
en del af et AMU-tilbud, hvor man som deltager får tilbagebetalt sin løn imens man opnår
nye turismekompetencer.
Et tilbud inden for arbejdsmarkedsuddannelsernes (AMU) rammer betyder, at man som ufaglært
og faglært kan videreuddanne sig og opnå erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer.
AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og
arbejdsmarkedets parter. Igennem tilbuddet er det muligt, at få sin løn tilbagebetalt – et beløb, som
er ligestillet med dagpengesatsen. Dette betyder, at turismeaktørernes deltagelse i
Turismeakademiet næsten bliver uden omkostninger.
Endvidere betyder samarbejdet med Erhvervsskolerne Aars, at Turismeakademiet kan tilbyde
undervisere med stor faglig tyngde og undervisning, som tager udgangspunkt i turismeaktørernes
hverdag på baggrund af undervisernes viden og erfaring inden for erhvervsuddannelser.
De 3 kursusforløb på Vitskøl Kloster – følg flere kurser på samme tid
Kurserne foregår på Vitskøl Kloster, og de er inddelt i tre forskellige forløb: tysk, online
tilstedeværelse og værtskab. Man kan sagtens følge flere kurser på samme tid, da de ikke foregår
på samme dag. Kursernes indhold ser ud som følgende, men der tages forbehold for ændringer:
Kursus 1 med start d. 28. februar: Grundlæggende undervisning i tysk (5 kursusgange)
Giver et basalt tysk ordforråd, som kan bruges i hverdagen til turister og samarbejdspartnere samt
indblik kulturelle forståelse for de tyske turister.
Kursus 2 med start d. 1. marts: Online tilstedeværelse for begyndere (3 kursusgange)
Giver nybegynderen eller den mindre erfarne bruger et indblik i, hvordan de digitale medier bruges
bedst muligt, såsom Facebook, nyhedsbreve og hjemmeside.
Kursus 3 med start d. 2. marts: Værtskab (2 kursusgange)
Giver gode værktøjer til kunsten at få andre til at føle sig velkommen. Man får indblik i, hvad
værtskab er, det afgørende førstehåndsindtryk, værdiskabende salgsteknikker og meget andet.
Turismeaktørerne spiller en stor rolle i værdikæden
Turistchef Jimmi Petersen glæder sig til at byde de første kursusister velkomne til Turismeakademiet, hvor ”der er stor mulighed for at løfte turismekompetencerne i Vesthimmerland.
Turismeakademiet er et led i VisitVesthimmerlands målrettede arbejde med turismeudvikling i
Vesthimmerland med udgangspunkt i turismeværdikæden, hvor turismeaktørerne spiller en stor
rolle. Samarbejdet med Erhvervsskolerne Aars og Vitskøl Kloster understreger VisitVesthimmerlands seriøse arbejde for at understøtte turismeaktørernes arbejde, hvor de fleste
dagligt møder turister.”
Læs mere om Turismeakademiet på www.visitvesthimmerland.dk/VVH-Turismeakademi og på
Facebooksiden ’VisitVesthimmerland Turismeakademi’.
Ønskes mere information om Turismeakademiet kontaktes Turistchef Jimmi Petersen på tlf. 20 26
46 64 eller på jimmi@visitvesthimmerland.dk.
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