Навчання готельному менеджменту дуально!
Туристичний коледж ÖHV-TRAINEE поєднує в своїй унікальній формі високого рівня
теоретичне навчання та практичне застосування отриманих знань (туристичний
коледж з інтегрованою програмою стажистів).
Ваші переваги:
 Застосовуйте свої знання.
Туристичний коледж ÖHV-TRAINEE поєднує в своїй унікальній формі високого рівня теоретичне
навчання та практичне застосування отриманих знань. Цей подвійний підхід гарантує орієнтоване на
практику навчання у всіх сферах управління готелем та туризмом.

 Ваша освіта на провідному підприємстві.
Готелі в складі програми ÖHV-TRAINEE розташовані по всій Австрії і складаються з провідних міських,
курортних та спа- готелів. Незалежно від того, є готель індивідуальним, або готельною мережею - чіткі
плани проходження практики гарантують оптимальне навчання.

 Ротація посад на практиці.
Діяльність у різних відділах готелю готує вас, відповідно, до чітко визначених компетенцій- найкраще для
вашої кар’єри у готельному секторі. Особливо ця ротація роботи сприяє міжвідомчому мисленню та
виконанню, та, таким чином, приносить оптимальний досвід у найрізноманітніших сферах.

 Ваша теоретична освіта на найвищому рівні.
Компактні теоретичні блоки (Off-the-job Trainings) проводяться в туристичному коледжі Semmering, який
вже більше 35 років відомий як один з найкращих центрів туристичного навчання в Австрії. Завдяки
інноваційним та сучасним методам ми підводимо вас відповідно до ваших потреб до успіху.

 Ваш особистий Коуч.
Ніяких переповнених лекційних залів чи листів очікування - ви в центрі! Наші викладачі викладають у
невеликих навчальних групах та підтримують вас на шляху вашого навчання. Це гарантує Вам особисту
підтримку та контакт з Вашим викладачем в будь-який час.

 Гарантія навчального місця.
Якщо ви подасте заяву до нас (в Інтернеті на нашій домашній сторінці) і виконаєте всі вимоги щодо
прийому, ми гарантуємо вам місце навчання та підберемо для Вас місце практики яке підходить саме Вам.

 Ваші викладачі з галузі економіки.
Багато наших викладачів в коледжі туризму Semmering приходять викладати безпосередньо з економічної
сфери та передають сучасні стандарти, поєднані з поглибленими спеціалізованими знаннями.

 Ваша міжнародна мережа.
Завдяки міжнародним контактам Австрійської готельної асоціації (ÖHV) та готелів в програмі ÖHVTRAINEE, ми маємо доступ до великої мережі партнерів, що допомагає нам ніколи не втрачати зв’язок з
нашим студентам. Інтеграція в цю мережу надає Вам перевагу в кар’єрі протягом усього життя.

 Ваша додаткова кваліфікація.
У вас є можливість отримати численні додаткові кваліфікації з міжнародно визнаними сертифікатами підготовка молодого бармена, молодого сомельє, молодого кондитера, знавця сирів, бариста або
консьєржа (Clefs d'Or) відкриває можливості в багатьох різних сферах.

 Без плати за навчання!
Так як навчання пропонується на основі кооперації з Асоціацією готелів Австрії (ÖHV), плата за навчання
не сплачується. Крім того, від заробітної плати, яку ви отримуєте під час вашої навчальної практики, ви в
жодному разі не сплачуватимете "приховану плату за навчання".

 Ваш прибуток.
Ви будете працевлаштовані під час практики (повне страхування в Австрії) та будете отримувати заробітну
плату в розмірі близько 1000 євро на місяць. Це дає можливість самостійно фінансувати навчання.

 Ваш навчальний ступінь.
Через чотири семестри ви закінчите навчання з дипломом „спеціаліст по туризму“, іспитом на
підприємництво та ліцензією на бізнес для регульованої галузі торгівлі та готельного сервісу. Можливість
набути ступінь бакалавра за спеціальністю «Міжнародний менеджмент готельного сервісу та туризму» за
два семестри відкрита для вас.

Основна увага приділяється практичному навчанню (On-the-job Training) на провідному
підприємстві австрійського готельного господарства. Завдяки міжвідомчому навчанню
(ротація роботи) стажист навчається інтегрованому мисленню та виконанню. Стажер
працевлаштований під час практики (повне страхування в Австрії) та отримує заробітну плату
- близько 1000,00 євро на місяць.
Теоретичні блоки (Off-the-job Trainings) проводяться в туристичному коледжі Semmering.
Оптимальна кількість студентів, що приймається щороку, гарантує дружелюбну атмосферу та
особисту підтримку кожному студенту.
Навчання дає можливість випускникам туристичного коледжу ÖHV-TRAINEE здійснювати
діяльність на високому рівні в галузі туризму та дозвілля, а пізніше займати керівні посади - для
випускників відкриті всі туристичні професії:
 Готельний менеджмент (рецепція, відділ продажу, маркетинг,
відділ кадрів контроллінг, відділ з управління продуктами харчування та напоїв).
Розробка товару в туризмі та туристичних організаціях.
 Турагенства, туроператори, авіакомпанії та круїзні компанії.
 Івент та конгрес-туризм.
Необхідні умови прийняття студентів в туристичний коледж ÖHV TRAINEE:
 Атестат зрілості (свідоцтво про закінчення середньої школи), екзамен на професійний
атестат зрілості або екзамен для допуску на навчання.
 Вступна співбесіда в туристичному коледжі ÖHV-TRAINEE та на місці практики.
 Любов до роботи для людей та з людьми, орієнтація на споживача,
командний дух та гнучкість.

Для отримання додаткової інформації про туристичний коледж ÖHV-TRAINEE,
будь ласка, зверніться до пана Mag. Gerald Haberl на електронну адресу
office@oehv-trainee.at або за номером телефону 0043 2664 8192 614.
Детальніша інформація на www.oehv-trainee.at

