TRAC DIPLOMERAD
RESEKONSULT
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG.
DRÖMMER DU OM ATT ARBETA SOM RESEKONSULT, RESESÄLJARE PÅ
PRIVAT- OCH AFFÄRSRESEBYRÅ ELLER SOM RESEPRODUCENT HOS GRUPPOCH EVENTARRANGÖRER?

KURSER
Efter utbildningen kommer du att ha
specialiserade kunskaper inom rese- och
turistbranschen och med särskilda färdigheter
inom det som rör bokning, distribution,
försäljning, service, marknadsföring och
kommunikation. Du kommer även kunna
påvisa särskilda kunskaper inom yrkesområdet
vad det gäller kundperspektiv, hållbarhets- och
omvärldskunskap.
TRAC står för Travel Academy och är ett
registrerat varumärke ägt av SRF Svenska
Resebyråföreningen. Branschen vet att de
studerande från TRAC-utbildningen har den
rätta kompetensen och inom branschen är
TRAC mycket välkänd. Stora resebyråkunder
kräver idag att resekonsulterna är TRACutbildade. Yrgo har utbildat resekonsulter i
över 20 år.
En tredjedel av utbildningen är
arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i
arbete, vilket ger dig unika möjligheter att
knyta värdefulla kontakter.

ARBETSMARKNAD
Internationella bedömningar visar att det
globala resandet kommer öka med ca 3 % per
år fram till 2030 vilket gör branschen till en
snabbt växande arbetsmarknad. Effekten blir
att efterfrågan på välutbildad personal är hög.
Anställningsgraden för dem som genomgått
utbildningen hos Yrgo har alltid varit hög
eftersom resebranschen särskilt efterfrågar
den inriktning som TRAC-utbildning ger.

SAMARBETSPARTNERS

ANSÖKAN

Administrativ IT, Webb och Layout 15p

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information gällande grundläggande
behörighet.

Affärsjuridik 15p

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2, eller
motsvarande.

Företagsekonomi med Revenue
Management 20p

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och
skriftliga prov. Det muntliga provet bedömer
din förmåga att reflektera och kommunicera på
engelska och svenska kring begreppen kund
och service. De skriftliga proven bedömer din
förmåga i engelska, matematik och
problemlösningsförmåga. Proven bedöms av
sakkunnig branschföreträdare och
representant från Yrgo. Poängen från samtliga
prov samt arbetslivserfarenhet vägs samman
och utgör den poäng som den sökande
rangordnas efter i fallande ordning. Den
sökande som har högst sammanlagda poäng
kommer först i urvalet.

FINANSIERING
Kostnader för studieresor och eget
förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Bransch- och produktkunskap 15p
Branschaktuella bokningssystem, Amadeus
och Sabre 30p
Branschgeografi och omvärldskunskap 25p
Examensarbete 20p

Kommunikation, marknadsföring, e-handel
och sociala medier 25p
LIA – Lärande i arbete 1, 30p
LIA – Lärande i arbete 2, 95p
Organisation, medarbetarskap och ledarskap
15p
Professional English and Intercultural
communication 15p
Projektmetodik & Projektledning 10p
Reseproduktion och paketering 20p
Sales and Service Management 20p
Tourism Management & Sustainable
Development 20p
Travel Management 10p

MER INFORMATION
Frågor om utbildningen
Ulrika Trägårdh
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

BCD Travel Sweden
BIG Travel Sweden

OM UTBILDNINGEN

Egencia Sweden

Längd: 80 veckor heltid

Flyg BRA

Start: 3 september

Handelshögskolan Göteborgs universitet

Antal platser: 34

Resia Travel Group

Ansökan: 1 februari till 16 april 2018

RK Travel Group
Scandic Hotels Group

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd

SJ

Anmälningskod: YHTRAC

Stena Line Scandinavia

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt

Svenska Resebolaget i Göteborg
Ticket Privatresor

