Proiect POSDRU/135/5.2/S/127663 Formare UTila a resurselor Umane RuralE - FUTURE
Partener 1: Camera de Comert si Industrie a Judetului MURES
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul Major de Intervenţie
5.2 „Promovarea sustenabilitaţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de munca.”

Curs de calificare
Lucrator in alimentatie – Ajutor de bucatar, seria 2
In cadrul proiectului Formare UTilă a resurselor Umane RuralE – FUTURE, Camera de Comert si
Industrie Mures va organiza in perioada 6 iulie – 25 septembrie 2015 cursul de calificare in meseria de
Lucrator in alimentatie, ajutor de bucatar, Cod N.C. 5122.1.1.
Activitatea de pregatire teoretica si practica se va desfasura la sediul societatii comerciale Nicolburg
SRL, din Sighisoara, str.Consiliul Europei, nr.3, jud. Mures. Conditii de inscriere: persoane inactive sau
persoane ocupate in agricultura de subzistenta, cu domiciliul in localitati rurale, minim ciclul gimnazial
absolvit si adeverinta medicala “apt pentru frecventarea cursului”
Competentele dobandite in urma absolvirii cursului sunt :
 Comunicare si numeratie
 Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 Dezvoltarea personala
 Igiena si securitatea muncii
 Lucrul in echipa
 Organizarea locului de munca
 Pregatirea pentru integrarea la locul de munca
 Tranzitia de la scoala la locul de munca
 Rezolvarea de probleme
 Satisfacerea cerintelor clientilor
 Baza tehnico materiala in turism si alimentatie publica
 Comportament profesional
 Calcule economice specifice serviciilor
 Ergonomie in unitatile hoteliere de turism si alimentatie publica
 Calitatea produselor si serviciilor in unitatile de alimentatie publica
 Pregatirea materiilor prime
 Obtinerea preparatelor cu grad redus de complexitate
La absolvire, cursantii vor primi certificatul de calificare eliberat de MMFPS si MECT si certificatul de
competente, recunoscute la nivel national si in Uniunea Europeana.
Informatii suplimentare si inscrieri la Camera de Comert si Industrie MURES, Str. Primariei nr. 1,
540026 TIRGU MURES, jud. Mures, Telefon: 0265 269218, Fax: 0265 269219, e-mail: office@cciams.ro
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