PODNIESIENIE KOMPETENCJI
PRACOWNIKÓW
GDAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Informacje nt. organizatora szkoleń

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI
I HOTELARSTWA W GDAŃSKU
25 lat doświadczenia w przygotowywaniu kadr
dla turystyki

Misją Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest między
innymi wspomaganie wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorstw z
branży turystycznej, którego efektem ma być zwiększanie ich zysków,
zarówno poprzez inwestycje w zasoby ludzkie, jak i optymalizacje
procesów świadczenia usług.
Przykładamy dużą wagę do jakości prowadzonych przez nas szkoleń
oraz na bieżąco aktualizujemy zakres i tematykę oferowanych przez
nas usług rozwojowych. Specjalizujemy się w opracowywaniu
dedykowanych kursów i szkoleń zawodowych, tworzonych z udziałem
pracodawców i pracowników.
Posiadamy niezbędne zasoby kadrowe i techniczne umożliwiające
sprawne przeprowadzenie szkoleń.
Organizujemy dofinansowanie nawet 100% kosztów oferowanych
szkoleń. Nasze wsparcie na etapie pozyskania i rozliczenia dotacji na
szkolenia jest całkowicie bezpłatne.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą branżowych kursów
zawodowych i językowych.

BRANŻOWE KURSY ZAWODOWE I JĘZYKOWE

Kursy zawodowe:
Kucharz
Kelner
Barman
Sommelier
Barista
Recepcjonista
Służba pięter
Pomoc kuchenna

Kursy menadżerskie:
Menadżer
hotelarstwa
Menadżer
gastronomii
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Kursy językowe:
Język angielski branżowy
Język niemiecki branżowy
Język francuski branżowy
Język włoski branżowy
Język hiszpański branżowy
Język norweski branżowy
Język polski dla obcokrajowców
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Wybrane kursy specjalistyczne związane z branżą
turystyczną:
Profesjonalna obsługa gościa hotelowego / klienta
restauracji – trzydniowy kurs modułowy podzielony
na: obsługę klienta z niepełnosprawnością, obsługę
tzw. trudnego klienta oraz obsługę klienta
cudzoziemca
Event Manager – jak stworzyć nowoczesny event i
skutecznie nim zarządzać
Efektywna sprzedaż w restauracji
Jak stworzyć ofertę hotelu, która zapewni sukces

Informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

NAWET 100% DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
Nabór w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w Gdańsku

W dniach 15-25 marca 2021 roku Gdański Urząd Pracy przeprowadzi
nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Jest to wyjątkowa okazja, aby ubiegać się o dofinansowanie kosztów
szkoleń podnoszących kompetencje Państwa pracowników.
Warto do tego czasu zaplanować rozwój swojej kadry, aby
zagwarantować najwyższą jakość obsługi gości, tak ważną na etapie
odradzania się branży turystycznej na skutek wprowadzonych
ograniczeń pandemicznych.
Oferujemy kompleksową i bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania
wniosku na pozyskanie dofinansowania do przeszkolenia pracowników
oraz późniejszego rozliczenia projektu.
Czym jest krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Jest to cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Kto może uzyskać dofinansowanie?
O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca, na kształcenie
swoje lub swoich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę.
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Zapraszamy do współpracy!
Kontakt:
Kamil Radziszewski
tel. 692-881-263
e-mail: kamil.radziszewski@wstih.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk

