Hotell Våningsvärd
Utbildningsanordnare: AB Taktik Sweden
Utbildningstid: 2021-01-25 – 2021-06-18 21 veckor Heltid
Studiestödspoäng: 500
Studieort: Sundsvall
Sista Ansökan: 2020-12-13
Hotell Våningsvärd
Den här utbildningen är för dig som vill arbeta med städ och service inom
hotellnäringen.
Du genomför många olika uppgifter för att hålla rent. Vid städning kan man damma,
moppa golv, tömma papperskorgar och putsa fönster. Du kan göra rent på allt ifrån
toaletter och omklädningsrum till trappuppgångar och matsalar. Du behöver kunna
vara noggrann med fokus på att uppnå önskat resultat. Du behöver vara bra på att
samarbeta eftersom det är vanligt att arbeta i arbetslag där ni delar upp olika
arbetsuppgifter. Serviceinriktad på så vis att du kan förstå vad kunden vill ha och
kunna agera utifrån det.
Utbildningen bedrivs som klassrumsundervisning i fräscha lokaler i Sundsvall.
Utbildningen innehåller både teori och praktik (APL) för att du ska få en verklig
uppfattning och förståelse av yrket.
Studietakten är heltid och du förväntas delta i undervisning på dagtid.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta på hotell och andra typer av boenden där städ
och service är en stor del av verksamheten.
Fakta om yrket:
https://www.arbetsformedlingen.se/etjanst/yrkesguiden/yrkesgrupper/375
Utbildningsupplägg
Hotell Våningsvärd är även till dig som inte har Svenska som modersmål.
För dig som ska studera på SFID-nivå:
Det kommer att vara ett obligatoriskt inslag med studier i svenska med SFI-lärare en
dag i veckan på Navigator samt yrkessvenska hos Taktik anpassat till utbildningen.
Svenska grundläggande – För dig som inte har steg 4 betygsatt, tillkommer det
obligatoriska studier i svenska på din nivå. Du kommer att registreras på en
distanskurs via Hermods med möjlighet till hjälp med lärare en dag i veckan på vårt
Lärcenter/Navigator.
Förkunskaper
Vid datum för sista ansökan 2020-12-13:
Avklarad betygsatt SFI C och pågående SFI D eller högre.
Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.
Giltiga dokument på utbildningsbakgrund bifogas ansökan.
APL

15% av kurstiden består av Arbets Platsförlagt Lärande.
Möjlighet till olika former av studiemedel
www.csn.se
Viktigt
Kontrollera att rätt kontakter (Mail/mobil) står på ditt studerandekonto/på din
ansökan. Viktig information i samband med antagning meddelas på detta sätt.
Skriven i annan kommun?
Du måste komplettera din ansökan med godkänd IKE - Inter Kommunal Ersättning
före sista ansökningsdag. Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.
Vid frågor om utbildningen kontakta:
Vuxenutbildningen Sundsvall Pelle Broman 070-183 67 34
AB Taktik Sweden Katarina Gälldin 070-200 05 47
Inkluderade kurser:
VAIVAI01
Våningsservice 1
VAIVAI01
Våningsservice 2
HALERG0
Ergonomi
SEVSEV01
Service & bemötande1
RECLOG0
Logi
Miljövård - Intyg
APL(Praktik) 5 veckor

100p
100p
100p
100 p
100 p

