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Turystyka Wiejska - Nauka Zupełnie Za Darmo!
Turystyka Wiejska - NAUKA zupełnie ZA DARMO!
Recepta na sukces? Dużo zapału, pozytywnej energii, pomysł na siebie i… wykształcenie! Podpowiemy Ci, co zrobić, by rozwinąć swoją karierę zawodową oraz
zdobyć rzetelną wiedzę i zawód całkowicie za darmo! Zapraszamy osoby z wykształceniem minimum średnim (nie koniecznie z maturą) do nauki na dwuletnim
kierunku TURYSTYKA WIEJSKA całkowicie za darmo bez żadnych opłat. Po ukończeniu kierunku otrzymasz państwowy dyplom technika potwierdzający
uzyskane przez Ciebie kwalifikacje w zakresie obsługi przedsiębiorstwa agroturystycznego, pensjonatu. Ponadto nauczysz się niezbędnych rzeczy aby móc samemu
otworzyć własne przedsiębiorstwo turystyczne. Coraz większa część społeczeństwa szuka miejsc, w których może odpocząć i zregenerować siły. Z czasem
zapotrzebowanie na takie miejsca wzrośnie, gdyż codzienne życie i pośpiech sprawia, że sami nie mamy chwili by zorganizować swój wolny czas. Daje to Tobie
dobry znak, abyś postawił w tym kierunku swój pierwszy krok! W naszej ofercie posiadamy również darmowe Liceum Ogólnokształcące, dla osób, które
ukończyły GIMNAZJUM lub ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ! Oferta jest też skierowana - do osób studiujących, - osób bezrobotnych (możecie otrzymać
Państwo stypendium z Urzędu Pracy), - osób w średnim wieku ale też i starsze chcące poznać nowych ludzi i poszerzyć swoje zainteresowania, - osób pracujących,
które chcą bezpłatnie zaktualizować zdobytą wcześniej wiedzę, dając im większą pewność siebie na rynku pracy, - osób chcących zdobyć cenny na rynku pracy
fach. Od siebie oferujemy: - Bezpłatną naukę - Zajęcia odbywają się w centrum Mławy - Zjazdy średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, co umożliwia
jednoczesne pracować i kształcić się - Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę wykładowców, dzięki czemu Szkoła zapewnia wysoką jakość kształcenia - W trakcie
nauki jest możliwość skorzystania z dodatkowych korzyści - zniżek, rabatów oraz wyrobienia legitymacji - Wydajemy bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS,
PUP, GOPS, MOPS, WKU W trakcie nauki zapewniamy pełną pomoc wprowadzającą i organizacyjną na całym etapie kształcenia. Większość naszych kierunków
jest uruchamiana co semestr, co nas wyróżnia na tle innych szkół policealnych. Oprócz tego każdy Słuchacz u nas otrzymuje pisemną gwarancję braku ukrytych
kosztów! Niewiele potrzeba, by odmienić swoje życie i polepszyć sytuację materialną– wystarczy jedno kliknięcie:
http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.
ZAPRASZAMY! Sekretariat: Mława ul. Sienkiewicza 4 (budynek obok Lidla)
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