”Restonomit – syntyneet asiakaspalvelun ammattilaisiksi”
”Kohti parempaa asiakaspalvelua”

"Kotona tai matkalla, asiakas aina edellä!"

Restonomin asiakaslupaus“RESTONOMI - Together we make a better understanding!”
”Restonomi – palvelua ammattitaidolla”

”Restonomi – vahva johtaja”

”Olen restonomina asiakas- ja elämysosaaja!
Opintoni ammattikorkeakoulusta antavat vahvat eväät
palvelukulttuuri-, palveluliiketoiminta- ja
esimiesosaamiseen. Osaan toimia myös globaalissa
toimintaympäristössä.”
”Osaamista, kokemuksia, tunteita”
"Restonomina lupaan luoda täydellisen
asiakaskokemuksen jo ennen asiakkaan kohtaamista".

”Restonomi – tulevaisuuden ammattilainen esimiehenä
ja vuorovaikuttajana”
"Restonomi – poikkeuksellisen asiakaskokemuksen
asiantuntija".

”Restonomi – palvelualojen kehittävä asiantuntija”
”Nähdään tulevaisuus yhdessä”

Restonomin asiakaslupaus
”Restonomi - Vieraanvaraisuuden asiantuntija,
asiakaskokemuksen kehittäjä ja palvelun
ammattilainen. Parasta matkailu- ja
ravitsemisalan osaamista sekä kotimaisissa
että kansainvälisissä tehtävissä.”
“Wide perspective acting.
Passion for development.
Improving with you.”

R EIPAS
E ERINOMAINEN
S OSIAALINEN
T UNNOLLINEN
O MISTAUTUVA
N OPEA
O NNISTUVA
M AINIO
I LOINEN

”Minä restonomi, lupaan palvella asiakkaitani yli
odotusten ja tehdä enemmän kuin mitä on odotettu.
Kuuntelen asiakasta, palvelen ilolla, ja
ammattitaidolla.
I do not REST until you are happy- RESTONOMIT”

"Amazing offer! Intercultural study community!
Great food and benefits! Be a future
vanguard! Best Price, only for you, only for
you"

Restonomin asiakaslupauksia
”Dare to change – courage for a chance.
Uskallusta muutokseen rohkeutta mahdollisuuteen.”
”Johdettua osaamista, vastuullisesti!
Johan löytyi oikea ovi, restonomi! ”
”Restonomi osaa tarjota, tuotteistaa ja
markkinoida oikeita digitaalisia välineitä
käyttäen asiakaslähtöisiä ja
vieraanvaraisia tuotteita mara-alalle.”
”Työuran

avulla restonomiksi!”

Restonomin asiakaslupauksia
”Johtavaa ammattitaitoa ja
asiakaspalveluosaamista
johtaviin palveluihin Sinun parhaaksi.
Suomalaista korkealaatuista koulutusta
johtaviin palveluihin Sinun parhaaksi.
Laajaa tietotaitoa ja nykyaikaista
asiantuntemusta
johtaviin palveluihin Sinun parhaaksi.
Uusimpia työvälineitä ja innovatiivista
ajattelumallia
johtaviin palveluihin Sinun parhaaksi
Restonomi matkailu- ja
palveluliiketoiminnassa
Sinun parhaaksi.
-Me restonomit”

”Restonomin koulutus takaa hyvän
tietopohjan työelämässä tarvittaviin
asioihin. Olemme korkeasti
koulutettuja ja aina valmiita
asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelijoina meillä riittää
hymyä ja intoa tuleviin haasteisiin.
Koulutuksen aikana olemme
suorittaneet harjoitteluja sekä
pystyneet erikoistumaan itseämme
kiinnostaviin osa-alueisiin, kuten
esimerkiksi markkinointiin,
viestintään, ravintolatoimintaan,
myyntiin, esimiestyöhön tai
yrittäjyyteen.”
Työnantaja saa siis hyvin
kouluttautuneen ja ammattiin
perehtyneen työntekijän, joka on
kouluttautunut tämän päivän
vaatimusten mukaisesti. Työntekijällä
on siis mahdollisuus toimia laajalla
alueella matkailualan tehtävissä.”

