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EȘTI DEȚINĂTORUL UNEI AFACERI MICRO SAU
MICI DIN INDUSTRIA HORECA?
LUCREZI ÎN ZONA SERVICIILOR DE CURĂȚENIE,
PREPARARE ȘI SERVIRE ÎN SECTORUL MICRO
HORECA SAU EȘTI INTERESAT SĂ O FACI?
EȘTI O ORGANIZAȚIE SPECIALIZATĂ ÎN
FORMARE, O ȘCOALĂ VETERINARĂ SAU UN
FORMATOR CARE DEJA OFERĂ SERVICII DE
INSTRUIRE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CURĂȚENIA
SAU EȘTI INTERESAT SĂ INTRODUCI UN
ASTFEL DE SERVICIU?

HYPERCLEAN4HORECA
ESTE AICI PENTRU TINE!
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Au trecut șase luni de la ultimul newsletter al
proiectului hyperCLEAN4HORECA. Consorțiul
proiectului a pus baze solide pentru dezvoltarea și
încorporarea unor noi cunoștințe în așa fel încât să
ofere o bază științifică pentru furnizarea de servicii de
igienă și curățenie, în industria HORECA.

CURRICULUM DE ULTIMĂ GENERAȚIE,
FOARTE FLEXIBIL ȘI MODULAR
O abordare foarte flexibilă, modulară, centrată pe utilizator.
Versatilitatea și relevanța curriculumului hyperCLEAN4HORECA îl
face esențial pentru angajații din sectorul de curățenie din micro
HORECA și îi va înzestra cu abilitățile corespunzătoare pentru a
asigura conformitatea la respectivele reglementări (UE &
naționale), pentru a garanta sănătate și siguranță publică ,
furnizarea de servicii de înaltă calitate, maximizând, prin urmare,
propriile venituri și reputația.
Evaluarea programului de formare va include
cicluri extinse de activități de formare și lucru
centrat pe locul de muncă, incluzând menținerea
abilităților. Formatorii vor oferi constant feedback
echipei de proiect în legătură cu experiența lor
obținută la locul de muncă.

Impactul asupra grupurilor țintă
va fi substanțial, din moment ce
aceștia pot implementa imediat
cele mai bune practici în propriul ritm și
observa beneficiile verificărilor constante din
partea autorităților relevante și ale evaluărilor
făcute de către clienți (cum ar fi: în social
media, site-uri de recenzii turistice și
forumuri interactive de călătorie. Pe termen
mediu, afacerea HORECA poate adopta
conștientizarea sănătății publice și abordări
ecologice,

poate să devină mai atractivă depășind dificultățile întâlnite în ceea ce privește
recrutarea personalului și consolidarea propriei forțe de muncă și să furnizeze servicii
de înaltă calitate. Pe termen lung, aceste noi comportamente de igienă și curățenie
pentru afaceri se reflectă în venituri pentru afaceria propriu-zisă și, prin urmare, în
competivitatea pentru industria național Europeană HORECA și turism.

1. Profilul de calificare

Manager de Igienă & Curățenie (MIC)

6. Module flexibile
Modulul 1: Detecția murdăriei
Modulul 2: Curățenie ecologică
Modulul 3: Supravegherea Serviciului
Modulul 4: Legislație UE & națională
Modulul 5: Abilități generice
Modulul 6: Abilități specifice în afaceri

A doua întâlnire transnațională online
Pe 29 Septembrie 2020 a avut loc o întâlnire
online de succes, între parteneri. A doua
întâlnire de parteneriat s-a axat pe validarea
metodologiei de formare pentru curs, a
strategiilor elaborate și a listei de acțiuni pentru
concretizarea strategiilor.
Partenerii au avut oportunitatea să vadă primul
draft al Jocului HyperCLEAN care va fi
implementat în 5 țări! Un joc interactiv care va
livra cunoștințele proiectului, într-un mod
captivant și distractiv fie pentru a servi formării
inițiale, fie menținerii abilităților (jucat din nou
după aplicarea noilor cunoștințe, abilități și
competențe la locul de muncă).

Urmărește website-ul proiectului și pagina de social media pentru a fi
primul informat despre activitățile din proiect.
https://hyperclean4horeca.eu/
https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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