IVEX, s.r.o., Lohniského 848/17, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Název kurzu Jednoduchá obsluha hostů --- Praha
NSK kód (65-007-H) Profesní kvalifikace
Charakteristika kurzu a Kurz vede k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci po složení zkoušky před autorizovanou
informace o závěrečné osobou . Poplatek za tuto zkoušku je již v ceně kurzovného. Nelze použít pro vydání
zkoušce Živnostenského oprávnění, slouží jako kvalifikační doklad pro zaměstnanecký poměr.
Nejbližší termín zahájení a
jaro 2014
kde
Datum zahájení / ukončení
Vyučovací celky Stolničení, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a evidence.
Rozsah kurzu 100 hod. + 3,5 hod. zkouška (z toho 45 hodin teorie a 55 hodin praxe)
Systém výuky 2x týdně výuka teorie v odpoledních hodinách
Cena kurzu

8 800,- Kč (v ceně kurzu je zahrnuta úhrada zkoušky před autorizovanou osobou na profesní
kvalifikace)

Adresa učebny Londýnská 34, Praha 2, Ke Stírce 11, Praha 8
Odborné pracoviště Restaurant U sv. Jana Nepomuckého, Hradčanské nám.12, Praha 1
Pořádá IVEX, s.r.o. – 2. divize, PhDr. Věra Jirásková
Kancelář Ke Stírce 11, Praha 8 - návštěvy po telefonické domluvě
Telefon 603 767 703
Email vera.jiraskova@ivex.cz
Bankovní spojení č.ú. 1217640-011/0100, KB Praha 1
Úhrada kurzovného bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu
Sídlo firmy - doručovací
Lohniského 848/17, 152 00 Praha 5 - pouze pro písemný styk
adresa
IČ 45277460
Místo konání Plzeň
Datum zahájení / ukončení po sestavení skupiny
Rozsah kurzu 100 hod. + 3,5 hod. (z toho 45 hodin teorie a 55 hodin praxe)
Systém výuky 2x týdně výuka teorie v odpoledních hodinách
Cena kurzu 8 800,- Kč
Adresa učebny Pobřežní ul., Dům odborových svazů, Plzeň
Odborné pracoviště adresa bude upřesněna
Místo konání Třešť
Datum zahájení / ukončení po sestavení skupiny
Rozsah kurzu 100 hod. + 3,5 hod. (z toho 45 hodin teorie a 55 hodin praxe)
Systém výuky 1 x za 14 dní výuka teorie v pátek odpoledne a sobota celodenně
Cena kurzu 8 800,- Kč
Adresa učebny SOŠ K Valše 38, Třešť
Odborné pracoviště adresa bude upřesněna
Povinný zdravotní průkaz. Praktický výcvik podle dohody s účastníkem
Poznámka Přípravu na zkoušku před autorizovanou osobou lze domluvit také formou individuálních
konzultací.

