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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Професия : Аниматор в туризма
Специалност : Туристически аниматор

БТС стартира обучителен курс по туристическа анимация съвместно с
“Национално сдружение на малкия и среден бизнес в туризма” (НСМСБТ). В
тримесечно професионално обучение участниците,

ще се усвоят с необходимите

знания и компетенции по специалност "Туристически аниматор".
След успешно завършване на курса, ще се сдобият от страна на БТС с “трета
професионална квалификационна степен”, удостоверяваща най-високо ниво на
усвояване на специалността и от страна на “Академия за хотелски и ресторантьорски
мениджмънт и маркетинг при НСМСБТ” - удостоверение за професионален
туристически аниматор.
За реализация в туризма по професия “Туристически аниматор” – сезонно и
целогодишно, предлагаме реализация в анимационни екипи ( animation team ), което е
по желание на курсиста. Теоретичната подготовка се провежда в скайп група, а
учебната и производствената практика, като и професионалният стаж се провежда под
формата на тийм-билдинги в к.к."Слънчев Бряг" във формат Регионален културно информационен център, с осигурено битово настаняване и изхранване в комплекса.
Учебна програма е разработена с Учебник и Ръководство по туристическа анимация.
Продължителност на обучението: Три месеца,
Начало: 03.05.2021 год. - теория, онлайн
Учебна, производствена практика и професионален стаж: от 03.06.2021 год. - к.к.
"Слънчев Бряг"

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
София 1000, бул. „Васил Левски” № 75, ет.5, ПК 427
Тел.:02/987 34 09, 02/930 06 48; 02/4263984; факс: 02/987 69 41.
www.btsbg.org, e-mail: bts.sofia@gmail.com ; bts.secretar@gmail.com

Записване: до 16.04.2021 г., с автобиография - европейски формат
Интервюта: с одобрените кандидати се провежда събеседване, като следва:
- в гр. София: на 20.04.2021 г., от 10.00 ч. до 15.00 ч. в БТС, Бул. Васил Левски, № 75
- в гр. Пловдив: на 21.04.2021 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в Гранд хотел "Пловдив",
- в гр. Бургас: на 22.04.2021 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в Хотел "Аква" - Бургас
- в гр. Варна: на 23.04.2021 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в Хотел "Аква" - Варна
Начин на записване: с изпращане на имейл към - max.mihaylov.bts@gmail.com, който
да съдържа следните елементи – автобиография на кандидата с актуални снимки - лице
и цял ръст, по два броя снимки, като и в каква степен и какви чужди езици владее
кандидата.
За справки и контакти:
Тел. на БТС,:0882966302, 0882966310;
Тел на НСМСБТ: 0876 55 40 82 - Веселин Банковски
Стойност на обучението: 500 / петстотин / лева. Заплаща се на две вноски по 250 лв.
Цената включва: Заплащане на теоретичното обучение, учебна, производствена
практика и професионален стаж, в регламентирания общо тримесечен срок на
обучението, безплатно настаняване и изхранване в туристически обекти на к.к.
"Слънчев Бряг" за целия срок на пребиваване.
Може да се свържете с нас за допълнителни въпроси на посочените телефони.
Успех на кандидатите. Очакваме Ви.

