ســومین دوره آموزشــی راهنمایــان تورهــای خروجــی شــرکت خدمــات مســافرتی اســرا پــرواز (ایــوار)
در پــی سیاســت ارتقــای دانــش راهنمایــان گردشــگری فعــال در تورهــای خروجــی و بــه منظــور
اســتاندارد ســازی خدمــات رســانی بــه مســافران ایرانــی ،شــرکت اســرا پــرواز (ایــوار) در نظــر دارد
ســومین دوره آمــوزش راهنمایــان گردشــگری را در نیمــه دوم آذر مــاه ســال  ۱۳۹۵اجــرا نمایــد.
بدیــن وســیله بــه اســتحضار راهنمایــان گردشــگری مــی رســاند ،مــدارک ذیــل را آمــاده و تــا

ســاعت  ۱۸روز جمعــه  ۱۴آبــان مــاه  ۱۳۹۵بــه آدرس الکترونیکــی  training@eavar.comارســال نمایــد:

الزم به ذکر است که اولویت با راهنمایانی است که مدارک درخواستی را زودتر

نکات مهم:

ارسال نمایند.

 -۱کلیه مدارک خواسته شده با فرمت  PDFو یا  JPGرنگی و به صورت خوانا

مدارک مورد نیاز:

اسکن و ارسال شود.

 -۱اسکن کارت ملی

 -۲فیلم معرفی با فرمت  MP4و یا  AVIارسال شود.

 -۲اسکن کارت معتبر راهنمایان گردشگری از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع

 -۳ایمل ها با عنوان  TL TRAINING APPLICATIONو با نام شخص متقاضی

دستی و گردشگری .در صورت داشتن هر دو کارت فرهنگی و طبیعت گردی ،هر

ارسال شود.

دو مورد ارسال گردد (لوح پایان دوره مورد قبول نیست).

 -۴پس از ارسال مدارک در مهلت تعیین شده مدارک بررسی و زمان مصاحبه

 -۳رزومه تحصیلی و شغلی ()CV

حضوری در محل شرکت اعالم خواهد شد.

 -۴عکس رنگی پرسنلی (مربوط به حداکثر  ۶ماه گذشته)

 -۵پس از پذیرفته شدن ،کالس های آموزشی در تهران برگزار می شود.

 -۵فیلم معرفی با رعایت نکات زیر:

 -۶شرکت در کلیه کالس های تئوری و عملی الزامی است.

 -فیلم های ارسالی به زبان انگیسی تهیه شوند.

 -۷در پایان دوره مدرک آژانس اسرا پرواز (ایوار) به شرکت کنندگان اهدا می شود.

 -در یک بخش  ۱دقیقه ای و دو بخش  ۲دقیقه ای مجموعا  ۵دقیقه ،شامل:

 -۸هزینه های این دوره آموزشی توسط شرکت اسرا پرواز (ایوار) پرداخت خواهد شد.

 -۱یک دقیقه معرفی فرد متقاضی

 -۹در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به وبسایت شرکت اسرا پرواز (ایوار) مراجعه

 -2دو دقیقه اول :موقعیت مکانی ،امکانات جانبی،نحوه دسترسی،روز و ساعت

فرمایید:

بازدید و قیمت بلیت دیزنی لند پاریس.
 -۳دو دقیقه دوم :خوراک محلی شهر فلورانس.

www.eavar.com

