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AFFÄRSUTVECKLARE
BESÖKSNÄRING
Distansutbildning med fysiska träffar i Falun, Visby,
Åre och Örnsköldsvik
Som affärsutvecklare arbetar du med att driva
och utveckla ett företag eller en organisation
framåt. Du arbetar ofta nära ledningen och tar
fram underlag genom att analysera nuläge och
göra omvärldsanalyser för att kunna föreslå en
bra väg framåt för företaget. Det kan handla
om nya produkter eller att förbättra system och
funktioner.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

400 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

AFFÄRSUTVECKLARE BESÖKSNÄRING

Jobbmöjligheter
Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Fram till år 2020 förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fördubblas. Därför finns det goda
jobbmöjligheter för affärsutvecklare med rätt kompetens och utbildning. Yrkesrollen är också viktig då
företag idag har ständigt höga krav på förbättring och utveckling för att öka konkurrenskraften.

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12
fysiska träffar i Falun, Visby, Åre eller Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en
yrkeshögskoleexamen.

Kurser
Affärsekonomi.............................................................20 yhp
Affärsjuridik.................................................................20 yhp
Affärsmannaskap.......................................................20 yhp
Affärsutveckling..........................................................20 yhp
Besöksnäring och upplevelseindustri........................20 yhp
Business English & Cross Culture Communication...20 yhp
Digital stategi och analys..........................................30 yhp
Examensarbete...........................................................30 yhp
Hållbar utveckling......................................................20 yhp
Kommunikation, ledarskap & medarbetarskap........20 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)............................................50 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)............................................50 yhp
Marknadsföring och försäljning................................20 yhp
Produktutveckling och paketering.............................25 yhp
Projektledning.............................................................20 yhp
Revenue management................................................15 yhp
Totalt: 400 yhp

LIA - Din genväg till jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats, LIA/Lärande i arbete. Där får du praktisera
det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser att LIAperioderna kan leda till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår hemsida: www.ya.se

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

