JEŚLI

Jeśli
Lubisz, gdy dookoła dużo się dzieje?

POSIADASZ

Lubisz nawiązywać nowe kontakty?

CECHY TAKIE JAK:

Praca z ludźmi to Twoja pasja?

- kultura osobista i grzeczność,
- uprzejmość i życzliwość,
- komunikatywność,
- samodzielność i pracowitość,
- ciekawość

świata

i

własną

się

języków

Uśmiech,
uprzejmość,
intuicja,
wyrozumiałość i najważniejsza wśród
innych
cech
–
gościnność,
nie są Ci obce?

Otrzymasz od nas
zawód przyszłości,
który zapewni Ci pracę

to kierunek…

inicjatywę,
- łatwość

uczenia

TECHNIK HOTELARSTWA
jest właśnie dla Ciebie.

obcych,
- umiejętność pracy w zespole,
- zainteresowanie
pracą,

wykonywaną
ZESPÓŁ SZKÓŁ
NR 1
IM. KAROLA ADAMIECKIEGO
38-500 Sanok
ul. Jana III Sobieskiego 23
: (13) 46- 38- 010
e-mall: zsesanok@post.pl
www.zs1sanok.pl

TECHNIK HOTELARSTWA

CZYM JEST HOTELARSTWO?
Hotelarstwo
jest
wyjątkową
branżą
z pięknymi tradycjami, w której staramy się
tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.
W Polsce i zagranicą hotelarstwo staje się
znaczącą dziedziną gospodarki, a efektem
tego zjawiska jest rosnące zapotrzebowanie
na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę.
Podczas edukacji uczeń zdobywa wiedzę
i umiejętności z zakresu:
 przeprowadzenia rozmowy z gościem
hotelowym w języku polskim i obcym,
 wykonywania prac związanych z obsługą
gości w recepcji
 prowadzenia działalności promocyjnej
oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 rezerwowania usług hotelarskich;
 nadzorowania przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 przygotowywania i podawania śniadań
w
obiekcie
świadczącym
usługi
hotelarskie;
 przyjmowania i realizacji zamówień
na usługi hotelarskie
 samodzielnego planowania i realizacji
przedsięwzięć z zakresu hotelarstwa
i turystyki.

Uczeń w trakcie czteroletniej nauki:
- odbywa praktyki zawodowe w renomowanych
obiektach hotelarskich w kraju lub zagranicą
oraz promach pasażerskich.
Szkoła współpracuje z hotelami w Krakowie, Rzeszowie, Zakopanem, Katowicach,
Warszawie a także w Wielkiej Brytanii oraz
promami Unity Line pływającymi do Szwecji
- zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

 T.11. Planowanie i realizacja usług
w recepcji
 T.12. Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie
- zdobywa umiejętność biegłego posługiwania się
dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa
zawodowego i branżowego
- ma możliwość rozwijania
na kursach:
 animatora czasu wolnego
 barmańskim i baristy

zainteresowań

- odbywa wycieczki do obiektów hotelarskich
oraz uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami z branży hotelarskiej
- ma możliwość odbycia staży zawodowych
w hotelach w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech
- ma możliwość zdobycia specjalizacji rozszerzających umiejętności zawodowe:


Menager gastronomii w hotelarstwie



Organizator imprez okolicznościowych,
turystycznych i czasu wolnego

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów
z kwalifikacji absolwent otrzymuje tytuł

TECHNIK HOTELARSTWA

TWOJA DALSZA
DROGA KARIERY:
Możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach w ramach dalszej
specjalizacji w dziedzinie turystyki,
hotelarstwa, ekonomii lub innej.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

w Polsce, Europie i innych pozaeuropejskich krajach w obiektach bazy noclegowej
takiej jak:
 w obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, schroniskach, domach
wycieczkowych,

ośrodkach

wypoczynko-

wych, zakładach uzdrowiskowych,
 w ruchomej bazie noclegowej: promowej,
kolejowej, żeglugowej i lotniczej,
 w recepcji i części noclegowej,
 w dziale gastronomicznym i administracyjnym
 w biurach podróży na stanowisku rezydenta,
 organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi,
 ponadto możesz również prowadzić własną
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

