
Tysk for turistbranchen
Forbedr dit tysk, og bliv rustet til nye udfordringer 

Frisk dit tysk op, bliv mere sikker og få sproglig selvtillid. På kurserne arbejdes der med både den skriftlige 
og mundtlige kommunikation, grammatik og ordforråd. Du lærer samtale med henblik på betjening af 
tysktalende gæster, og arbejder med situationsbestemte dialoger i relevante jobsituationer. Du får også 
lejlighed til at træne dit skriftlige sprog, hvor vi arbejder med forskellig form for korrespondance og e-
mail. Et intensivt kursusforløb, der ruster dig bedre til samarbejdet med tysktalende gæster, kunder, for-
retningsforbindelser og samarbejdspartnere, og hvor vi vil forsøge, at tage udgangspunkt i den enkeltes 
sproglige behov.

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 
– Tysk, AMU 44979. Kviknr. : 82140964342

Kursusdage - torsdage
• Modul 1 – 3. april
• Modul 2 – 10. april
• Modul 3 – 24. april
• Modul 4 – 1. maj
• Modul 5 – 8. maj

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
(Forudsætter basalt kendskab til tysk)
– Tysk, AMU 44978. Kviknr. : 82140964345

Kursusdage - fredage
• Modul 1 – 4. april
• Modul 2 – 11. april
• Modul 3 – 25. april
• Modul 4 – 2. maj
• Modul 5 – 9. maj

Tilmeldingsfrist
1 uge før kursusstart.

Undervisning
Undervisningen er fra kl. 8.10 – 15.25

Kursussted
EUC Nord, Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring

Økonomi 
Kurset gennemføres som et AMU-kursus. 
Deltagelse i AMU kursus betyder, at der er mulighed for at søge VEU-
godtgørelse for personer der tilhører AMU-målgruppen (kortuddanne-
de), og hvor der er et løntab.  Godtgørelsen udgør kr. 652,- pr. person pr. 
dag ved 7,4 timer daglig. Den lovpligtige brugerbetaling på AMU-kurset 
er kr. 182,- pr. person pr. dag. Personer uden for AMU-målgruppen, 
eks. medarbejdere med en videregående uddannelse, skal betale det fulde 
beløb for deltagelse i AMU-kursus, hvilket svarer til kr. 2.250,- pr. person 
for alle fem dages kursus.   

Tilmelding og yderligere information
www.efteruddannelse.dk - søg kursets kvik-nr.
Kursussekretær Helle Dejligbjerg
Telefon: 7224 6351
E-mail: hd@eucnord.dk
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