Titlul proiectului: Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă
Cod proiect: POCU/464/3/12/128203
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș

vă oferă posibilitatea de a participa la cursurile de formare profesională GRATUITE organizate în cadrul
proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă”

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIE
(C.N. 5122.1.1)
Tipul cursului: curs de calificare
Durata cursului: 360 ore: 120 ore pregătire teoretică, 240 ore activitate practică
Condiții de participare: învățământ obligatoriu
COMPETENȚE DOBÂNDITE
- Comunicare și numerație
- Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
- Dezvoltarea personală
- Igiena şi securitatea muncii
- Lucrul în echipă
- Organizarea locului de muncă
- Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
- Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
- Rezolvarea de probleme
- Satisfacerea cerinţelor clienţilor
- Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică
- Comportament profesional
- Calcule economice specifice serviciilor
- Ergonomie în unităţile hoteliere de turism şi alimentaţie publică
- Calitatea produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică
- Pregătirea materiilor prime
- Obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate
Cursul este autorizat prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin
eliberarea unui certificat de absolvire cu recunoaștere națională, emis sub egida Ministerului Muncii
și al Ministerului Educației.
Perioada exactă de desfășurare a cursului se va comunica ulterior. Vor fi respectate toate
reglementările legale și măsurile de protecție impuse de autoritățile competente, pentru
desfășurarea activităților de formare profesională în condiții de siguranță.

Titlul proiectului: Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă
Cod proiect: POCU/464/3/12/128203
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Pentru a verifica daca vă încadrați în condițiile de eligibilitate pentru participarea la activitățile
proiectului, vă rugam să consultați și documentul Condiții de înscriere. Alte detalii despre proiect se
regăsesc pe pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș
http://www.cciams.ro/ secțiunea Proiecte http://www.cciams.ro/smart-jobs-competitivitate-prinspecializare-inteligenta/
În măsura în care sunteți interesați să participați la oricare dintre activitățile proiectului, vă rugăm să
completați și să transmiteți Formularul de exprimare a interesului la Camera de Comerț și Industrie
a Județului Mureș, str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș, Telefon 0265269218, Fax
0265269219, E-mail office@cciams.ro
În cel mai scurt timp posibil, veți fi contactat de un expert pentru verificarea încadrării în condițiile
de eligibilitate pentru participarea la activitățile proiectului.

