CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’HOSTALERIA
Descripció de la formació
El proper 4 de novembre es posa en marxa un Certificat de Professionalitat de nivell 1
d’Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar, conjuntament amb la Fundació Mahou
San Miguel i l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB).
Amb una durada de 5 mesos (del 4 de novembre al 18 de març de 2020), combina la
formació tècnica oficial amb pràctiques en establiments per tal de convertir-se en
un/a cambrer/a de qualitat.

El programa es distribueix de la següent manera:
-

Un mòdul de formació teòrica (210h), del 4 de novembre al 21 de febrer, que es
durà a terme a les instal·lacions de l’ESHOB de 15h a 20h de la tarda (Passeig del
Teulat 243, 08019, Barcelona)

-

Mòduls complementaris (100h), Masterclass de cultura cervesera, anglès per
hostaleria, orientació laboral i competències clau per al món laboral (al llarg del
període teòric)

-

Mòdul de pràctiques en establiments d’hostaleria (100h), del 18 de febrer al 18
de març, en posicions d’ajudant de cambrer/a en diferents locals col·laboradors
de Mahou San Miguel (torn de matí o tarda).

-

Al llarg del programa formatiu, els joves tindran acompanyament per part de
mentors/es voluntaris de la Fundació Mahou San Miguel.

*Per aquelles persones que ho precisin, es concedirà una beca transport.

Perfil de les candidatures
Dirigit a joves que compleixin els següents requisits:
-

Entre 18-28 anys

-

No es requereix titulació acadèmica

-

Coneixements de castellà, valorable coneixements de català

-

Permís de treball en vigor

-

Inscrits com a demandants d’ocupació al SOC (situació d’atur)

-

Bona actitud, motivació, disponibilitat i compromís per complementar la
formació.

-

Joves dinàmics amb clara orientació al client i interès per convertir el sector de
l’hostaleria en el seu futur professional.

Procés de selecció
La selecció es durà a terme en dues tandes:
-

Sessions de preselecció per part de Fundació Èxit: a partir del 9 d’octubre

-

Procés de selecció que consistirà en dinàmiques grupals i/o entrevistes
individuals per part de l’ESHOB

-

15 places

-

És necessari dur: DNI o NIE i Document d’inscripció al SOC com demandant
d’ocupació al procés de selecció.

Enviament de candidatures
Data límit d’enviament de candidatures: 29 d’octubre (o fins arribar als 30 candidats)
Podeu enviar els CV’s que encaixin amb el perfil i compleixin els requisits a:
-

Anna Puixeu: annapuixeu@fundacionexit.org – 655 19 73 96

Esperem les vostres candidatures, moltes gràcies!

