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Oportunitati profesionale pentru lucratorii necalificati si semi-calificati
in domeniul turismului
Turismul si industria hoteliera constituie un generator important al cresterii economice, ocuparii
fortei de munca și integrarii socio-economice in Europa. In 2010 de exemplu peste noua milioane
de persoane erau angajate in industria turismului, adica peste 4% din forta de munca. Cu toate
acestea, avand in vedere faptul ca industria turismului din Europa este compusa in mare parte
din intreprinderi mici și mijlocii, deseori angajatorii nu au acces la programe adecvate de formare
care sunt necesare pentru a imbunatati competentele si abilitătile angajatilor lor.
Proiectul European CORE-VET a inceput in noembrie 2012 cu scopul de a oferi oportunitati mai
bune de angajare in sectorul turismului pentru someri si pentru lucratorii cu competente reduse
si eficienta scazuta, imbunatatindu-le cunostintele și competentele in trei categorii profesionale:
Servicii de Receptie, Menaj, Catering si Bar. Rezultatul proiectului va fi un program de instruire,
care va implica dobandirea de cunostinte de baza si aptitudini necesare pentru cele trei categorii
profesionale, inclusiv materiale de predare-invatare si o platforma usor de utilizat on-line.
Proiectul CORE-VET este finantat de Comisia Europeana (Directia Generala de Educatie si
Cultura, Programul de Invatare Continua al Uniunii Europene) si este materializat de catre opt
parteneri din cinci tari europene (Croaia, Cipru, Grecia, Romania si Austria) din domeniile
Educatie, Formare si Consultanta in Afaceri. Prima reuniune pentru demararea proiectului a fost
organizat de Institutul de Turism (IZTZG), la Zagreb, Croatia, pe 29 si 30 noiembrie 2012.
Pentru mai multe detalii despre proiect va rugam apelati la Dna Olga Borou [borou@militos.org]
sau vizitati site-ul proiectului www.corevet.eu
Dati clic si like pe pagina noastra de Facebook si ramaneti conectati pentru detaliile de ultima
ora ale proiectului CORE-VET!
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