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Turismekoordinator
BLIV FAGLÆRT TURISMEKOORDINATOR I TØNDER

 FOR VIRKSOMHEDER
Ny individuel tilrettelagt uddannelse i Tønder, der er målrettet 
personer som ønsker at arbejde indenfor turismebranchen.



Ny uddannelse i Tønder
     Vi har turisme og natur i verdensklasse 

                          – nu findes der en uddannelse, turismekoordinatorer, som understøtter dette

                                                                Skal jeres virksomhed være med?

Optagelse:
For at blive optaget direkte på turismekoordinatoruddannelsen, skal eleven have afsluttet EUD 
Business, EUX Business eller HHX. Desuden kan man blive optaget, hvis man har afsluttet HF/
STX/HTX og efterfølgende gennemført EUD Student. Kontakt Tønder Handelsskole for yderligere 
information.

Uddannelsesstart og opbygning:
Der er studiestart i efteråret, men eleven kan starte sin læretid i sommerhalvåret hos jer.
Hovedforløbet varer i alt 2 år, og eleven skal have løn under hele uddannelsen.
Uddannelsen foregår hos jer som praktikvirksomhed og med skoleophold på Tønder Handelsskole.

Elevplads
Uddannelsen henvender sig til service- eller handelsvirksomheder i både offentlig og privat 
regi eller i en forening. Virksomheden skal godkendes, for at kunne have en elev, hvilket Tønder 
Handelsskole er behjælpelige med. I elevtiden kan opgaverne i virksomheden være: 

• Service, kundekontakt og præsentation

• Ide og konceptudvikling

• Arbejde med markedsføring til forskellige målgrupper

• Formidling & værtskab

• Planlægning af salg og personligt salg

• Opstilling af budget, budgetopfølgning og fakturering

Under skoleopholdene kommer eleven bl.a. til at beskæftige dig med følgende områder:

• Event- og ideudvikling

• Salg og markedsføring

• Præsentationsteknik og personligt lederskab

• Mundtlig og skriftlig kommunikation

• Serviceoplevelser

• Innovation & iværksætteri

• Sprog (engelsk og tysk), formidling og markedsføring

• Oplevelsesøkonomi

Turismekoordinatoruddannelsen er en kort og 
spændende erhvervsuddannelse, hvor vi bl.a. ar-
bejder med formidling, events og marketing. 
Mangler I en elev eller har en ansat, der som voksen-
lærling brænder for at arbejde med andre menne-
sker og har lyst til at udvikle evnerne indenfor kom-
munikation, markedsføring, sprog og innovation?

Den nye turismekoordinatoruddannelse er for virk-
somheder der arbejder med ideudvikling og designe 
oplevelser til forskellige målgrupper, samt formid-
ling af kulturelle og historiske begivenheder, lokale 
seværdigheder og attraktioner overalt i verden. 

Under uddannelsen kommer jeres elev til at være 
hos jer i højsæsonen, mens skoleperioderne typisk 
vil være i mindre travle perioder i vinterhalvåret.  
Det vil også være muligt, at jeres elev kan tage korte 
ophold i udlandet.

Som virksomhed, skal I ansætte en elev eller vok-
senlærling og lave en elevkontrakt. Det vil også 
være muligt at lave en kombinationsaftale, hvor 
flere virksomheder har samme elev.  

Eleven skal have løn under hele uddannelsen, og 
efter kun 2 år er eleven faglært turismekoordinator. 

Under uddannelsen til turismekoordinator, flekser 
eleven mellem arbejde i virksomheden og på sko-
leophold.

FØRSTE ÅR

Start august 2022

Virksomhed
august – oktober

marts – august

Skole
november – 

december

(januar) - februar

Mulighed for 
praktik

i udlandet i januar

ANDET ÅR

Start august 2023

Virksomhed
august – oktober

marts - juni

Skole
november – 

december

(januar) - februar

Mulighed for 
praktik

i udlandet i januar
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På hovedforløbet 1. år skal eleven arbejde med følgende fag og områder

EUD NR. FAG VARIGHED HOVEDFORLØB

Uddannelsesordning for 15  //  Eventkoordinator   

4398 Storytelling 1 uge Avanceret

8402 Event og ideudvikling 1 uge Avanceret

12555 Salg og markedsføring 0,5 uge Avanceret

35058 Præsentationsteknik og personlig fremtræden 1 uge Avanceret

35073 Skriftlig kommunikation 0,5 uge Avanceret

Uddannelsesordning for 1952  //  Detailuddannelsen   

9991 Personlig planlægning 1 uge Avanceret

9998 Serviceoplevelser 1 uge Avanceret

10090 Innnovation og iværksætteri 1 uge 3,4

10096 Personligt lederskab 1 uge 3,4

10104 Oplevelsesøkonomi 1 uge 3,4

Uddannelsesordning for 1932  //  Handel   

10154 Præsentation og formidling 1 uge Avanceret

35129 Mundtlig fremstilling 1 uge Avanceret

Uddannelsesordning for øvrige   

10850-C Tysk 1,6 uger

6735 Engelsk B 3,6 uger

   16,2 uger

På hovedforløbet 2. år skal eleven arbejde med følgende fag og områder

EUD NR. FAG VARIGHED HOVEDFORLØB

Uddannelsesordning for 15  //  Eventkoordinator   

8402 Event og ideudvikling 1 uge Avanceret

12555 Salg og markedsføring 0,5 uge Avanceret

35073 Skriftlig kommunikation 0,5 uge Avanceret

Uddannelsesordning for 1952  //  Detailuddannelsen   

10090 Innnovation og iværksætteri 2 uger 3,4

10096 Personligt lederskab 2 uger 3,4

10104 Oplevelsesøkonomi 2 uger 3,4

Uddannelsesordning for 1932  //  Handel   

35139 Teamwork og arbejdsplanlægning 1 uge Avanceret

10155 Kulturforståelse og forhandlingskommunikation 1 uge Avanceret

Uddannelsesordning for øvrige   

11782-2 Konflikthåndtering og kommunikation 0,5 uge 

33103-2 Kommunikation og service 0,6 uge 

10850-C Tysk 1,4 uger 

6735 Engelsk B 4,8 uger 

   17,3 uger

NIVEAU NIVEAU
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Afsluttende eksamen

Uddannelsens enkelte fag afsluttes med en standpunktskarakter, og som del af den sidste skoleperiode på turismekoordinatoruddannelsen, afholder skolen 
en afsluttende fagprøve. Fagprøven består af en skriftlig og praktisk del.  Prøver og fagprøve afholdes på Tønder Handelsskole.

Uddannelsesaftale:
Virksomheden og eleven indgår en uddannelsesaftale om individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse. Dette hjælper Tønder Handelsskole med.

UNDER SKOLEOPHOLD, VIL DET VÆRE MULIGT AT BO PÅ SKOLEHJEM ELLER KOLLEGIE I TØNDER. ELEVEN VIL BO LIGE VED SIDEN AF CAMPUS TØNDER

Løn:
1.år: 11.814 kr./måned
2.år: 13.168 kr./måned

Refusion til virksomheden pr. skoleuge:
1.år: 2.840 kr./uge
2.år: 3.340 kr./uge

Godkendelse af virksomhed: 
Helle Brun Madsen, Tønder Handelsskole (hbm@toha.dk)

Kollegie og skolehjem:
Skolehjem ved EUC Syd 
Campuskollegiet Tønder (fra 2023)

Praktikaftale:
Indgås mellem virksomhed og elev. Tønder Handelsskole hjælper med 
kontrakten mv

Praktik i udlandet:
Det er muligt, at afholde dele af din praktik i udlandet. Skolen kan hjælpe 
med kontakten til virksomhederne i udlandet.
Der kan søges AUB til rejseudgifter mv ved udstationering af en elev 
i udlandet (skal søges senest 4 måneder inden afrejse). Skolen er 
behjælpelig med dette.

Uddannelsessted:
I virksomheden & hovedforløbet på Tønder Handelsskole, Martin 
Hammerichsvej 3, 6270 Tønder

Web-site med mere information:
www.toha.dk

FAKTA

MERE INFORMATION
Turismekoordinatoruddannelsen er en individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse, som udelukkende udbydes af Tønder Handelsskole. 
Du kan se mere om denne uddannelse på skolens hjemmeside www.toha.dk eller ved at kontakte Helle B. Madsen (hbm@toha.dk).
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