
Som turism- och resekonsult är du expert på 
hållbara resor, bokning och paketering av 
resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, 
affärsresekunder eller grupper att planera 
och boka sina upplevelser. Att arbeta med 
inkommande turism är en del av arbetet. 

 
En stor del av arbetet som turism- och 
resekonsult innebär också att arbeta som 
rådgivare och säljare av upplevelser med stöd 
av moderna bokningssystem så som Amadeus, 
Sabre och Galileo, samt tågsystemet Linkonline.

TRAC TURISM- OCH 
RESEKONSULT 
Distansutbildning med fysiska träffar

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDSERVICE@YA.SE · YA.SE

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
400 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se



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

TRAC TURISM- OCH RESEKONSULT

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det är 8 fysiska träffar i 
Uppsala, och varje träff är två dagar. Utbildningen berät-
tigar till CSN och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Din framtida arbetsplats kan bland annat vara på online- 
privat- eller affärsresebyråer, hos flygbolag, hos grupp- 
och konferensresearrangörer eller researrangörer. 

Varumärket TRAC får användas av de utbildningsanord-
nare/skolor som styrelsen i TRAC har kvalitetssäkrat och 
godkänt. Utbildningen är utformad av resebranschen och 
SRF är huvudägare. Utbildningen ger den kompetens som 
branschen efterfrågar och merparten av studenterna får 
arbete direkt efter avslutad utbildning.

LIA – Din genväg till ett 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 för att den sista LIA-perioden kan leda 
till en anställning.

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

Kurser

Organisation och medarbetarskap ..........................15 yhp
Bransch & Produktkunskap....... ................................25 yhp
Resegeografi, destinations- och omvärldskunskap ..20 yhp
Hållbar turismutveckling och certifieringar ..............15 yhp
IATA kunskap, Amadeus och övriga 
bokningssystem ..........................................................40 yhp
Tåg, charter och branschrelaterade system .............10 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)............................................60 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)............................................60 yhp
Branschjuridik ............................................................15 yhp
Business English and Intercultural 
Communications ........................................................15 yhp
Affärsekonomi ............................................................10 yhp
Prissättning och Revenue management ....................10 yhp
Service- och Travel Management ............................15 yhp
Reseproduktion och paketering ................................25 yhp
Projektledning och Event Management ...................10 yhp
Sales and Marketing Communications ....................15 yhp
Tourism e-commerce and content marketing ...........15 yhp
Examensarbete ..........................................................25 yhp

Totalt: 400 yhp


