Tanulj Hotelmenedzsmentet duális képzés keretében!
Az ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg az elméleti és a gyakorlati képzés kedvező kombinációját kínálja
egyedülálló, duális képzési formában. (Tourismuskolleg integrált Gyakornoki programmal).
Röviden a képzés előnyeiről:

* Azonnal használható tudás
Az ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg egyedülálló módon ötvözi az elméleti képzést a gyakorlattal.
Ez a duális megközelítés a turizmus és hotelmenedzsment minden területén biztosítja a gyakorlatorientált
képzést.

* Gyakorlati képzés egy kitűnő hotelben
Az ÖHV-TRAINEE partnerhoteljei között különböző városi, vidéki és wellnesshotelek találhatók Ausztria
minden részéről. A hotelek akár mint önálló egységek, akár mint egy hotellánc tagjai világosan
megfogalmazott irányelvek alapján segítik a megfelelő képzésedet a gyakorlati, azaz On-the-job training
ideje alatt.

* Munkahelyi rotáció
A hotelek különböző részlegeiben elsajátított készségek és képességek felkészítenek arra, hogy a
későbbiekben a legkiválóbb hotelekben folytathasd a karriered. Miközben a rotációs (Job-Rotation)
rendszer segítségével tapasztalatot szerzel a hotel különböző egységeiben, egyúttal megerősödik a
problémamegoldó készséged és fejlődik a részlegeken átívelő, komplex gondolkodásod.

* Színvonalas elméleti képzés
Az elméleti képzés a semmeringi Tourismuskollegban zajlik. Ez az intézmény immár 35 éve jó hírnévnek
örvendő szakképzési hely Ausztriában, amely innovatív és korszerű módszerekkel segíti hallgatóit a céljaik
elérésében.

* Személyre szabott figyelem és támogatás
Nálunk nincsenek túlzsúfolt előadótermek, nincsen várólista. Itt Te vagy a középpontban!
Az oktatás kislétszámú csoportokban folyik, és tanáraid folyamatosan támogatnak téged. Nálunk garantált a
személyes kapcsolattartás és az egyéni segítségnyújtás.

* A helyed biztosítva van nálunk
Amennyiben jelentkezel hozzánk (a honlapon keresztül online) és a felvételi követelményeknek megfelelsz,
biztosítjuk helyedet a képzésen, és segítünk megtalálni a hozzád leginkább illő hotelt is.

* Oktatóink közvetlenül a gazdasági életből érkező gyakorlati szakemberek
A semmeringi Tourismuskollegban az elméleti képzés (Off-the-job training) ideje alatt számos gyakorló
turisztikai szakember oktat majd, akik megosztják veled naprakész és releváns tudásukat és
tapasztalataikat.

* Nemzetközi kapcsolatok
A partnerhotelek és az iskolánkkal együttműködő Osztrák Hotelszövetség (ÖHV) nemzetközi
kapcsolatainak köszönhetően kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk, ami egyrészt
nagymértékben hozzásegít bennünket és diákjainkat ahhoz, hogy a gyakorlat fontosságát soha ne tévesszük
szem elől, másrészt pedig ezek a kapcsolatok életre szóló előnyt jelentenek a karriered építése során.

* További képesítések
Az általános képzés mellett lehetőséged nyílik további, nemzetközileg is elismert és oklevelet adó
képesítések megszerzésére. Az ifjú barkeeper (mixer), az ifjú borszakértő, az ifjú cukrász, a sajtszakértő, a
barista vagy a concierge (Clefs d’Or) képzéseink további lehetőségeket nyitnak meg számodra a turizmus,
vendéglátás területén.

* Nincs tandíj
Mivel a képzést a Tourismuskolleg Semmering az Osztrák Hotelszövetséggel (ÖHV) együttműködésben
nyújtja, nem kell tandíjat fizetned, és a gyakorlati képzés ideje alatt kapott fizetésedből sem kerül
semmilyen rejtett költség levonásra.

* Havi fizetés
A gyakorlati képzés (On-the-job training) ideje alatt az általad választott hotelben dolgozol és munkádért
fizetést kapsz (teljeskörű, Ausztriára szóló biztosítással). Ez kb. 1.000 euró havonta, ami lehetővé teszi
számodra, hogy a képzés során felmerülő költségeket saját magad álld.

* Végzettséged
4 szemeszter után kerül sor a záróvizsgákra és a diplomamunka elkészítésére, amelyek sikeres teljesítését
követően (iparűzési engedéllyel is rendelkező) turisztikai szakemberként tevékenykedhetsz a hotel és a
gasztronómia, valamint az utazásszervezés területén.
A duális képzés után további 2 szemeszter elvégzésével lehetőséged nyílik az “International Hospitality and
Tourism Management” szakirányon a bachelor-, azaz alapdiploma megszerzésére.
A hangsúly egy, az általad választott kitűnő osztrák hotelben végzett gyakorlati képzésen (On-the-job Training) van.
A hotel minden részlegét lefedő gyakorlati képzés (Job Rotation) során a gyakornokok komplex gondolkodást és
problémamegoldást sajátítanak el. A gyakornokok az On-the-job Training ideje alatt alkalmazottként havi kb. 1.000
euró fizetésben is részesülnek (ez magába foglalja az Ausztria területére szóló teljeskörű biztosítást is).
Az elméleti képzésre (Off-the-job Training) a semmeringi Tourismuskollegban kerül sor. Az évente felvett hallgatók
száma lehetővé teszi a családias hangulatban zajló képzést és a személyre szabott támogatást.
A képzés lehetővé teszi az ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg végzősei számára, hogy a tanulmányaik során a turizmus
és vendéglátás területén végzett felelősségteljes munkájuknak köszönhetően a jövőben vezetői pozíciók
betöltésére is képesek legyenek. A végzősök számára valamennyi turisztikai irány nyitva áll:
 Hotel-Management (recepció és front office, marketing, humán erőforrás, pénzügyi kontrolling, értékesítés,
F&B stb.)
 Termékfejlesztés a turizmus számos területén és turisztikai társaságoknál
 Utazásszervezés, idegenvezetés, légitársaságok és hajóutakat szervező társaságok
 Rendezvény- és kongresszusturizmus
Felvételi követelmények az ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegba:
 Érettségi vagy más felsőoktatási tanulmányokra jogosító végzettség, vagy egyéb szakirányú végzettség
 Személyes interjú az ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegban, valamint a választott hotelben
 Emberekkel és az emberekért folytatott munka szeretete, vendégorientáltság, csapatmunkára való készség
és rugalmasság

Az ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegről Mag. Gerald Haberl úr örömmel ad további tájékoztatást az
alábbi email címen: office@oehv-trainee.at vagy telefonszámon: 0043 676 3534679.

További részletes információt a honlapunkon találsz: www.oehv-trainee.at

