Salg, service og reiseliv

Velkommen på Karrieredagene hos oss 15.16.november! Vi starter i rom 126. Opplev å være
elev hos oss disse dagene fra kl 8:30 til kl 14:00 !

Felles VG1, spesialisering på VG2,
fagbrev på VG3:
Første året (VG1) er et felles tilbud som heter
Salg, service og reiseliv, hvor første del av
fagbrev-utdannelsen din skal på plass.
På VG2 må du velge retning; enten VG2 Salg og
reiseliv eller VG2 Service, sikkerhet og
administrasjon.
VG3 er to år i lære som midlertidig ansatt i en
bedrift. I læretiden har du halv fagarbeiderlønn.

VG3 er to års læretid i bedrift:
Når du har bestått VG2, er to års læretid i
bedrift det neste (VG3).
For elever som har valgt Salg og reiseliv på
VG2, gis det nå to forskjellige fagbrevtilbud:
Salgsfaget eller Reiselivsfaget.
For elever som har valgt Service, sikkerhet og
administrasjon på VG2, er det også to
forskjellige fagbrevtilbud: Service og
administrasjonsfaget eller Sikkerhetsfaget.

Du kan selvfølgelig også lese mer om
utdanningstilbudet på for eksempel
Bruk for eksempel følgende søkeord på Youtube utdanning.no og vilbli.no.
for å se video om fagene: “Salgsfaget”,
“Reiselivsfaget”, “Sikkerhetsfaget», «Service og
administrasjonsfaget».

Vil du vite mer – se eksempler på
utdanningene på Youtube:

Hva nå?

Viktig:

Høres dette spennende ut? – Kom gjerne

VG1 Salg, service og reiseliv er en delvis ny
utdanning som startet høsten 2020.

innom oss på karrieredagene 15.16.november 2022 eller på en
hospiteringsdag i løpet av januar, - og vær
elev sammen med VG1-elevene våre!

På Sortland vgs har vi dyktige lærere med
mange års praktisk erfaring fra yrkeslivet i
forskjellige bedrifter.
Noen av våre lærere driver også egen bedrift i
tillegg til å være lærer!
Hos oss tilbyr vi også
VG2 Service, sikkerhet og administrasjon.
For elever som velger VG2 Salg og reiseliv, er
nærmeste utdanningssted Aust-Lofoten vgs i
Svolvær.

Visste du at…?
Du også for noen av våre utdanningstilbud kan
ta høyere utdanning direkte etter bestått
fagbrevutdanning, f.eks. Bachelor i
Serviceledelse og markedsføring?

Flere detaljer om tilbudet vårt

Hvis du går inn på skolens hjemmeside,
https://Sortland.vgs.no
og ser på utdanningsprogrammet Salg, service
og reiseliv, kan du blant annet se videofilmer
som presenterer innholdet i fagene vi tilbyr.
Følg oss gjerne på Facebook: Salg, service og
reiseliv, Sortland vgs eller Instagram:
ssr.sortlandvgs

Lurer du på noe?
Ta kontakt med avdelingsleder Kjartan Eilertsen
på Sortland vgs, tlf: 901 36 301,
epost: kjaeil@vgs.nfk.no.

Velkommen til
Salg, service og reiseliv
på Sortland vgs!

