
Đối tác đồng hành

Địa điểm học Hỗ trợ vay

Đơn vị đào tạo



Yêu cầu tuyển sinh
 Từ 18 tuổi trở lên
 Đã tốt nghiệp phổ thông trung học 

hoặc tương  đương
 Trình độ tiếng anh: IELTS: 4.0 hoặc 

 Phỏng vấn trong giai đoạn tuyển sinh

Học phí: VNĐ 22.000.000
Bao gồm:
  Phí đăng ký
 Tư vấn hướng nghiệp
  Đào tạo kỹ năng phỏng vấn
  Sách giáo khoa
  Tài liệu học
 Tài liệu thi
  Chứng chỉ nghề chuyên nghiệp
 Giới thiệu thực tập tại khách sạn

Thắc mắc và tuyển sinh 
Điện thoại: (+84) 8 6258 6487 
Mobile: 012 6843 9884
E-mail: thaodinh@elite-hospitality-group.com

START - Phát triển chuẩn mực quốc tế
ngành khách sạn và lưu trú



Elite đem đến cho bạn một 

 START cung cấp những kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên nghiệp, chứng chỉ nghề quốc tế, và các 
cơ hội nghề nghiệp mà bạn cần để có cơ hội 
thăng tiến trong ngành khách sạn và lưu trú.

TOEIC 401 hoặc TOELF iBT 41 

Chương trình phát triển nguồn nhân lực (viết 
tắt là START) được triển khai bởi Viện đào tạo 
khách sạn và lưu trú Hoa Kỳ, là một chương 
trình định hướng nghề nghiệp nhằm mục đích 
trang bị cho sinh viên và người lao động có 
được những kỹ năng thực hành và nghiệp vụ 
cơ bản để bắt đầu một sự nghiệp lâu dài trong 
ngành khách sạn và lưu trú  



START sẽ cung cấp cho học viên những kiến 
thức thực tiễn của các bộ phận trong khách sạn 
như tiền sảnh, buồng và nhà hàng, các vị trí 
như nhân viên lễ tân, vận chuyển hành lý, đặt 
phòng, phục vụ phòng, phục vụ nhà hàng, phục 
vụ yến tiệc... Bên cạnh kiến thức và kỹ năng 
chung, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và 
cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng là những 
yếu tố quan trọng trong chương trình này

Học viên hoàn tất bài kiểm tra sau khóa học và 
tốt nghiệp START, sẽ được cấp chứng chỉ nghề 
chuyên nghiệp từ Viện đào tạo khách sạn và lưu 
trú Hoa Kỳ. Để nhận được chứng chỉ nghề 
chuyên nghiệp, học viên phải hội tụ đầy đủ kiến 
thức và kinh nghiệm làm việc theo quy định của 
START

WORKFORCE 



nền tảng phát triển...



Các chương trình đào tạo của Viện 
đào tạo khách sạn và lưu trú Hoa Kỳ 
sẽ cung cấp cho học viên: 

 Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu 
của doanh nghiệp hiện nay 

 Được công nhận trên toàn cầu, chứng chỉ 
nghề chuyên nghiệp của Viện đào tạo 
Khách sạn và Lưu trú 
Hoa Kỳ là sự chứng 
nhận về tính chuyên 
nghiệp cao nhất trong 
ngành khách sạn.

 Mạng lưới rộng lớn của 
hiệp hội khách sạn, cơ sở 
lưu trú và doanh nghiệp 
trong và ngoài nước sẽ là cầu nối giữa học 
viên và doanh nghiệp tiềm năng.

Tổng quan khóa học
Khái quát về ngành Khách sạn - Nhà hàng
 Giới thiệu ngành Khách sạn - Nhà hàng và
    Cơ hội nghề nghiệp
 Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 An toàn & An ninh

Bộ phận Lễ tân và Buồng


















Tổng quan về bộ phận Lễ tân và Buồng 
Nhân viên lễ tân
Nhân viên đặt phòng
Nhân viên tổng đài
Nhân viên vận chuyển hành lý
Nhân viên dọn phòng
Nhân viên kỹ thuật và bảo trì 
Nhân viên bộ phận giặt ủi
Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng

Bộ phận Nhà hàng










Tổng quan về bộ phận Nhà hàng 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 
Nhân viên tổ chức yến tiệc 
Nhân viên phục vụ yến tiệc 
Nhân viên tiếp thực

Khách sạn Aquari (Aquari Hotel) 
9 Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điểm nổi bật của chương trình:

 180 giờ lý thuyết tại Aquari Hotel

  100 giờ nghiệp vụ nghề tại Aquari Hotel

 

 *** Trợ cấp cơ bản cho học viên là từ 4- 8 triệu tùy vào 
nhà tuyển dụng, cộng thêm phụ cấp khác như các bữa ăn, 

đồng phục và Service Charges.

 Elite sẽ hỗ trợ cho bạn trong quá trình thực tập tại 
doanh nghiệp. Bạn sẽ được chuẩn bị các kỹ năng 
như thuyết trình, phỏng vấn và viết thư xin việc.

500 giờ thực tập có TRỢ CẤP tại Khách sạn: 
Caravelle, Renaissance, Equatorial và Park Hyatt



Cơ hội nghề nghiệp tiềm năng của ngành khách sạn và lưu trú
Nếu bạn đang tìm kiếm sự khởi nghiệp và phát triển trong môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, 

thì ngành khách sạn và lưu trú là sự lựa chọn tốt nhất

Giá trị lợi ích vượt trên sự mong đợi

Sự cạnh tranh

Cơ hội thăng tiến

Tính bền vững của nghề

Ngành khách sạn và lưu trú mang đến nhiều lợi 
ích cho người lao động như: bảo hiểm y tế, chế 
độ nghỉ phép, nghỉ ốm, lương thưởng, trợ cấp 
bồi dưỡng, đào tạo, ưu đãi về dịch vụ lưu trú, 
ẩm thực và du lịch.   



Nhân viên mới sẽ được tăng lương khi kỹ năng 
nghiệp vụ và kinh nghiệm được nâng cao.



Ngành quản lý khách sạn và lưu trú luôn đầu tư 
cho công tác đào tạo nhằm mang đến các cơ hội 
thăng tiến trong nghề nghiệp. 



Ngành quản lý khách sạn và lưu trú mang đến 
cơ hội việc làm cho trên 200 vị trí cho các bộ 
phận và là một trong những ngành phát triển 
vượt bậc trên thế giới. 



Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020 đã đề ra các mục tiêu thể hiện 
quyết tâm của toàn ngành du lịch: phát triển du 
lịch cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn, có 
tính chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh, thu nhập 
du lịch đạt từ 18-19 tỷ USD...



Để có được kết quả đó thì hoạt động đào tạo 
nguồn nhân lực đạt chuẩn là vấn đề then chốt góp 
phần quan trọng cho mục tiêu chiến lược. Với tốc 
độ phát triển như vậy, ngành quản lý khách sạn 
và lưu trú đem lại sự an toàn và ổn định trong 
công việc, cũng như sự linh hoạt giúp nhân viên 
nhận thức vai trò mới và lựa chọn cơ hội nghề 
nghiệp trước xu thế hội nhập và phát triển. 



Tòa nhà Nam Phương, Tầng 2, 101 Nguyễn Văn Thủ 
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (+84) 8 6258 6487
E-mail: info@elite-hospitality-group.com

Website: elite-hospitality-group.com




