SKIVE

Serviceøkonom

Brænder du for en karriere med oplevelser?
I Skive tilbyder vi på uddannelsen til serviceøkonom speciale i TURISME. Da turismen i
stigende grad benytter de sociale medier
kommercielt, får du 10 ECTS ekstra om
sociale medier oven i uddannelsen.
Som serviceøkonom er du rustet til at arbejde med oplevelser og aktiviteter i enhver branche. Turisme-, event- og
øvrige servicebrancher har et stort behov for dygtige medarbejdere og ledere, der kan bruge oplevelser, events og
innovation til profilering af virksomheden.
Serviceøkonomuddannelsen tager to år. Du lærer om markedsføring, ledelse, innovation og organisationsudvikling og
det at udvikle og styre oplevelser inden for turisme og andre
serviceerhverv.

Praktikophold

Praktikopholdet, som varer tre måneder, er placeret i begyndelsen af 2. studieår og er en central del af uddannelsen,
hvor den teoretiske viden bliver afprøvet i praksis. Det giver
dig god mulighed for at få dybere indsigt i, hvordan virksomhederne i praksis arbejder med det du har lært på uddannelsen. Og så giver praktikken dig mulighed for, at skabe et
netværk til brug fremadrettet i din karriere.

• Marketingkoordinator
• Turistmedarbejder
• Eventkoordinator
• Konferencechef
• Projektleder
• Selvstændig

Virksomhedsbesøg

Et tæt samarbejde med virksomheder og organisationer,
er en vigtig del af uddannelsen. Den konkrete planlægning
af virksomhedsbesøg, tilrettelægges i forhold til virkelige udfordringer i virksomhederne, der er af relevans for
uddannelsens faglige indhold. Vi lægger stor vægt på at
udvælge projekter og opgaver, der indbyder til tværfaglighed. Vi arbejder bl.a. med Kulturcenter Limfjord, Staarup
Haandbryg, Energibyen Skive, Skive Kommune, Skiveegnens
Erhvervs- og Turistcenter samt andre lokale og regionale
virksomheder.
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Oplevelser kræver, at
der skabes forventninger, fortælles historier,
appelleres til sanser,
markedsføres og tænkes
anderledes!

Specialisér dig i turisme
– og bliv stærk i sociale medier som strategisk værktøj!
Dania i Skive tilbyder speciale i turisme. Det er udviklet og tillrettelagt efter
de krav, turisme- og oplevelsesbranchen stiller til dig, som deres fremtidige
medarbejder.

Speciale i turisme

Med dette speciale får du et solidt fundament til at arbejde inden for fx service, events, oplevelser, rejsebureauer, konferencer, messer, seværdigheder og
attraktioner.
Specialets indhold
• Branchekendskab og terminologier i oplevelsesbranchen
• Turisme- og oplevelseserhvervets struktur
• Turismejura og rejsebureauoverenskomst
• Turisme- og destinationsplanlægning på makroniveau
• Innovation, trends og udvikling i turisme- og oplevelsesbranchen
• Turismemarkedsføring
• Analyse af ferie- og erhvervsturisme
• Udvikling af bæredygtig turisme
• Udvikling af oplevelsesprodukter
Sammen med specialet i turisme får du også viden om sociale medier, som
virksomhederne kan bruge i formidling af events og oplevelser. Du kommer til at
arbejde professionelt med forskellige sociale medier så som LinkedIn, Facebook,
Twitter, blogs mv. Du får viden om sociale mediers indhold, opbygning og funktioner samt deres udbredelse, udvikling og potentiale. Du får indsigt i juridiske
forhold ved brug af sociale medier og indsigt i sociale netværksstrukturer.

Adgangskrav

Adgangskravene er en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf) eller en
erhvervsuddannelse. Ansøger du med en gymnasial uddannelse skal du have
matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau. Se adgangsgivende
erhvervsuddannelser på www.optagelse.dk.
Vi kan optage ansøgere på uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte
adgangskrav, hvis du har kvalifikationer, der kan sidestilles med ovenstående.
Vi anbefaler, at du har engelsk på C-niveau, men dette er ikke et krav.
Obligatoriske fag
• Organisationsudvikling, strategi og ledelse
• Budgettering, investering og økonomistyring
• Kulturforståelse og projektledelse
• Markedsføring og profilering
• Forretningsplan
• Servicedesign
• HR
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På Dania i Skive er miljøet
præget af dynamisk samspil med erhvervslivet og
et internationalt udsyn. Er
det et miljø, du har lyst til
at være en del af? Er du
også nysgerrig på fremtiden, ny viden og dit eget
potentiale, så se mere om
uddannelsen på facebook
og www.eadania.dk/serviceøkonom.

Kontakt
Uddannelseskoordinator
Marie Louise Willerslev
på mlwi@eadania.dk eller
på telefon 2722 6720

