
Lederuddannelse - hospitality career

Branchens mest kompetente lederuddannelse.
HORESTA er sammen med Erhvervsakademi Dania og Cphbusiness gået sammen om at udvikle og udbyde en 
skræddersyet akademiuddannelse i ledelse til såvel nuværende som kommende ledere inden for hotel-, restaurant-  
og turismeerhvervet. Uddannelsen foregår som hybrid synkron læring. Det betyder, at du selv kan bestemme, om du vil 
møde op fysisk på det Campus hvorpå undervisningen foregår, eller om du vil tilgå undervisningen online andetsteds. 

Et fagforløb strækker over max. 2 måneder med 4-6 undervisningsdage i alt i tidsrummet fra kl. 9.00 – 15.00 + eksamen.
Er du forhindret i at deltage i den synkrone undervisning, vil du kunne tilgå udvalgte optagelser samt diverse elementer 
fra undervisningen efterfølgende. Det anbefales dog, at man prioriterer sin deltagelse i den synkrone undervisning for 
herved at opnå det fulde læringsudbytte.

Undervisningen er baseret på teknologier af højeste kvalitet som fx Moodle & Zoom, hvorfor du på én gang oplever en 
uddannelse af høj kvalitet og nærvær samtidig med stor fleksibilitet i forhold til din jobmæssige situation.

1. modul: 10 ECTS
”Ledelse i praksis” 

Dato: 31.8 – 26.10.2022

Tilmeld dig her: eadania.dk/horesta

2. modul: 10 ECTS
”Lederens forretningsforståelse” 

Dato: 12.9 – 9.11.2022 

Tilmeld dig her: eadania.dk/horesta

3. modul: 10 ECTS

”Det strategiske lederskab”

Dato: 9.1. – 7.3.2023  

Tilmeld dig her: cphbusiness.dk/horesta

4. modul: 10 ECTS
”Organisation og arbejdspsykologi” 

Dato: xx.xx – xx.xx.202x

Tilmeld dig her: cphbusiness.dk/horesta

5. modul: 10 ECTS
”Markedsføring, oplevelsesøkonomi 

og sociale medier” 

Dato: 17.4 – 8.6.2023 

Tilmeld dig her: eadania.dk/horesta

6. modul: 10 ECTS
Hovedopgave / afgangsprojekt 

Dato: xx.xx – xx.xx.202x

Tilmeld dig her: cphbusiness.dk/horesta

Gratis fag Gratis fag

https://eadania.dk/efteruddannelse/
https://eadania.dk/horesta/
https://eadania.dk/horesta/
https://www.cphbusiness.dk/horesta
https://www.cphbusiness.dk/horesta
https://eadania.dk/horesta/
https://www.cphbusiness.dk/horesta
https://www.horesta.dk/nyheder/2022/februar/deltagere-paa-ny-lederuddannelse-her-finder-vi-vores-egen-ledelsesstil/
https://www.cphbusiness.dk/horesta


Mål
Med uddannelsen bliver du i stand til at
• håndtere både strategisk og praktisk lederskab
• kommunikere og informere på tværs af organisationen
• rekruttere og udvikle de helt rigtige medarbejdere
• løse konflikter
• analysere og løse de udfordringer, som den moderne leder stilles overfor
• analysere relevante nøgletal og udforme økonomiske handlingsplaner på baggrund heraf
• driftsoptimere uden at slække på kravene til service
• udarbejde og implementere handlingsplaner
• og meget mere.

Samtidig åbner uddannelsen for en lang række andre spændende muligheder for videreuddannelse
– fx en diplomuddannelse i ledelse.

Økonomi og tilskud
Der er INTET deltagergebyr til fagene: Ledelse i praksis og Lederens forretningsforståelse.
Fagene udbydes gratis, da de indgår i projektet Opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelses-
industrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på hybride synkrone læringsrum som ny leveranceform.
Til de øvrige fag er der et deltagergebyr på 7800 kr., hvortil der kan søges tilskud på 5000 kr. pr. fag via 
Kompetencefonden ved aftalt uddannelse.
Der kan derudover søges SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) på 72,32 kr. pr. time, og tilskud fra 
Kompetencefonden på 85,00 kr. pr. time svarende til i alt 156,43 kr. pr. time når deltageren opfylder 
betingelserne for at være omfattet af Kompetencenfonden.
Hvis deltageren ikke er SVU-berettiget, kan der søges tilskud på 140,00 kr. pr. time fra Kompetencefonden i 
henhold til de gældende bestemmelser
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Dania Erhverv 
Pernille Malloul
Chefkonsulent
Mail: pema@eadania.dk
Tlf:  +45 2536 6053

Cphbusiness 
Christel Roust
Chefkonsulent
Mail: cr@cphbusiness.dk
Tlf:  +45 2429 3376

Kontakt for yderligere information:

JA TAK
Gunhild Bjerre 
Chefkonsulent 
Mail: gunhild@projektjatak.dk
Tlf:  +45 2129 6252
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