Toerisme & Recreatie

VAKANTIE
IN HET LAND VAN

TOERISME & RECREATIE
In onze vrije tijd doen we graag leuke dingen. Een dagje erop uit, een
weekendje weg of op vakantie. In eigen land of lekker ver weg. Wereldwijd
groeit het toerisme nog steeds heel sterk. En ook in Nederland is het
een groeiende branche waar steeds meer werk te vinden is. Zeker voor
goed opgeleide professionals, zoals van het Koning Willem I College.
Onze recreatieve en toeristische opleiding behoort tot de beste van het
land (bron: Keuzegids Mbo 2015).

WERKEN IN DE VRIJETIJDSBRANCHE
Lijkt het jou leuk om mensen te helpen bij het vinden van hun droomreis?
Of om hen dé tijd van hun leven te bezorgen tijdens de vakantie? Dan is de
vrijetijdsbranche iets voor jou! Ben je gedreven, vriendelijk en hulpvaardig?
Dan zit je bij TUI Hospitality Academy of Cosmo Academy op je plek!

HOSPITALITY IN DE PRAKTIJK
Bij ons leer je hoe je mensen een welkom gevoel geeft en hen een fantastische
beleving bezorgt. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven heeft
de opleiding bijzondere aandacht voor de praktijk. Met interessante projecten,
een up-to-date lesprogramma, stages en doorstroommogelijkheden. Cosmo
Academy werkt samen met Cosmo Entertainment, een hospitality expert voor
toeristisch entertainment in Nederland, België en Spanje. TUI Hospitality
Academy werkt samen met TUI, Europa’s grootste reisorganisatie.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Na de Cosmo Academy start je als medewerker entertainment, vrije tijd
en evenementen. Je vindt bijvoorbeeld een baan bij een entertainmentorganisatie, recreatiepark, (vakantie)hotel of bij een evenementenorganisatie. Na de TUI Hospitality Academy kun je werken bij een reisbureau,
touroperator, (vakantie)hotel of bungalowpark. Wil je na je studie doorstuderen aan het hbo? Veel gekozen richtingen zijn: vrijetijdsmanagement,
toerisme & recreatie, communicatie, commerciële economie en de pabo.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Toerisme &
Recreatie. Tijdens onze Open Dag of
de informatiemomenten bijvoorbeeld.
Kijk voor meer informatie op kw1c.nl.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 931
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN TOERISME &
RECREATIE
1.	Leisure & hospitality/
Cosmo Academy
2.	Travel & hospitality/
TUI Hospitality Academy

