Info?
Kom langs op donderdag 26 april!

Infosessie
Host/hostess op een toeristische bestemming

woensdag 26 april om 19 uur

Droom je ervan om als professional in het buitenland te werken?
Wil je graag vakantiegasten verwelkomen en begeleiden op hun
vakantiebestemming? Dan is deze opleiding geknipt voor jou!

Je bent van harte welkom op dit infomoment.
Ontvangst vanaf 18.45 uur.

Jouw taken als host/hostess zijn zeer gevarieerd:


je staat in voor een professioneel onthaal van de klanten op de
luchthaven;



je begeleidt de klanten naar de verschillende hotels en je vertelt
onderweg enthousiast over de vakantiebestemming;



je organiseert een welkomstmeeting waarbij je alle informatie
doorgeeft, zodat je klanten kunnen genieten van een zorgeloze
vakantie;



je bent ook verantwoordelijk voor de verkoop van de excursies.

Kortom jij bent het visitekaartje van de touroperator waarvoor je werkt.
In overleg met enkele internationale touroperators (TUI, Thomas Cook
en Vacansoleil) organiseren wij een intensieve opleiding host/hostess.
De toeristische sector is immers op zoek naar goed opgeleide medewerkers die klantgericht en probleemoplossend kunnen denken.
Als host/hostess moet je vlot Nederlands en Frans spreken en is de kennis van het Engels een must.
De opleiding host/hostess op een toeristische bestemming bestaat uit
6 modules + stage. Wie slaagt, behaalt het officiële certificaat
host/hostess op een toeristische bestemming. De cursist krijgt, aansluitend op de stage, door de touroperator een arbeidscontract aangeboden.

De infosessie start om 19 uur.
Daarna is mogelijkheid tot individuele vragen en inschrijven.
Breng voor inschrijving zeker je identiteitskaart mee.
Graag inschrijven op www.spermalie.info/info en code HH2018

Kan je nu niet komen? Je bent van harte welkom op


zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 om 14.30 uur

Bijkomende infosessies worden gepland na telefonische afspraak
met Mevr. Julie Houwen op 050 44 10 00.
Contact CVO Spermalie
050 44 10 00, cvobrugge@spermalie.be

Taste the experience. Be our guest!
www.spermalie.be

