Investeste în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 2 “Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3.“Acces si participare la formare profesionala continua”
Titlul proiectului: ”Furnizare de Performanta si Competente angajatilor prin FPC”
Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/140783

Anunțam începerea unei noi sesiuni de cursuri de calificare/recalificare pentru meseria de
“Cameristă”, în cadrul proiectului „Furnizare de Performantă şi Competenţe angajaților
prin FPC”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Data de începere a cursului: 22.05.2015
Perioada de desfășurare: 22.05.2015 – 24.07.2015
Examenul final se va susține pe data de: 27.07.2015
Locul de desfășurare al cursului: București
Durata de desfășurare: 360 de ore: 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice.
Ce implica meseria de Camerista?
Camerista efectueaza si întretine zilnic curatenia în camere, holuri, camere de receptie, sali de
conferinta etc. în vederea respectarii standardelor de igiena si sanatate.
Exercitarea ocupatiei de Camerista poate fi realizata de persoane care manifesta înclinatie catre
lucrurile din afara propriei persoane, atentie orientata catre ambianta fizica si sociala, orientare
spre actiune, usurinta în comunicare, sociabilitate; se comporta politicos, având o atitudine
amabila si binevoitoare.
Sarcinile cameristei sunt: sa curete camerele, holurile si alte încaperi, manual sau folosind
echipament de curatenie (aspiratoare, maturi mecanice, stergatoare de praf, prosoape,
detergenti); sa curete si sa dezinfecteze baile; sa schimbe asternuturile în camere; sa schimbe
sapunuri, sampoane, geluri de dus, prosoape, precum si alte produse necesare etc.
Cui se adreseaza cursul?
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si certifice cunostintele în
domeniu.
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Care sunt avantajele participarii la acest curs?
1. asimilarea cunostintelor necesare domeniului
2. pregatirea profesionala este asigurata de profesori cu experienta teoretica si practica
3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscuta national si international
4. posibilitatea efectuarii stagiului de practica în unitati specializate sau la locul de munca
Ce competente obtin dupa absolvirea cursului?
1. Aplicarea normelor igienico-sanitare;
2. Aplicarea N.P.M si N.P.S.I;
3. Comunicarea eficienta cu clientii;
4. Planificarea activitatii proprii;
5. Raportarea activitatii proprii;
6. Aranjarea camerei;
7. Efectuarea de servicii de curatenie în camere si în zone comune;
8. Efectuarea de servicii de curatenie în toalete si bai;
9. Oferirea de servicii suplimentare.
Ce tip de diploma obtin dupa absolvire?
Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de calificare recunoscut de Ministerul
Muncii si Ministerul Educatiei Nationale, însotit de suplimentul descriptiv care atesta
competentele dobândite. Certificatul de calificare are recunoastere internationala daca este
tradus si apostilat.
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Pentru informatii suplimentare si înscrieri, rugam folositi telefoanele si adresele de e-mail din
rubrica „CONTACT”.
Persoana de contact:
Andra Stanciu
Expert informare si publicitate
Romair Consulting S.R.L.
Telefon: +40 21 319.32.11
Email: andra.stanciu@romair.ro
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