Thông báo tuyển sinh
Học viên cho Trung tâm Đào tạo nghề Bánh mì và Bánh ngọt Pháp
Giới thiệu Trung tâm Đào tạo nghề Bánh mì và Bánh ngọt Pháp
Trung tâm Đào tạo nghề Bánh mì và Bánh ngọt Pháp là một chương trình liên kết đào tạo giữa Viện Hợp tác và Phát triển châu
Âu (IECD) và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC). Đây là một chương trình phi lợi nhuận tại trường TDC (quận Thủ
Đức) dành riêng cho đối tượng là những bạn trẻ khó khăn ở Việt Nam và cơ hội việc làm trong tương lai thông qua khóa đào
tạo với những tiêu chuẩn cao nhất trong nghề làm bánh. Nhằm bảo đảm nguồn kinh tế, Trung tâm Đào tạo sẽ hoạt động như
một doanh nghiệp xã hội và tự cung cấp 90% kinh phí hoạt động cần thiết, nhờ vào việc kinh doanh những sản phẩm của học
viên.

Đối tượng học viên
Giới tính: Nữ (10)/ Nam (10)
Tuổi: 18-23 tuổi
Trình độ văn hóa: Lớp 6 (trở lên)
Hoàn cảnh gia đình: Hộ gia đình khó khăn
Yêu cầu: Muốn học hỏi nghề làm bánh mì và bánh ngọt, có định hướng rõ ràng, sức khỏe tốt, chăm chỉ, khéo tay

Công việc của thợ làm bánh
Thợ làm bánh là những người chuyên làm ra các loại bánh mì và bánh ngọt ngon miệng cho những tiệm bánh, siêu thị, khách
sạn hoặc nhà hàng cao cấp. Công việc của thợ làm bánh chủ yếu tập trung vào việc phối hợp các nguyên liệu theo những công
thức có sẵn để cho ra những sản phẩm tốt nhất. Những người thợ làm bánh có thể làm việc trong những nhà máy sản xuất
bánh công nghiệp, hoặc trở thành thợ làm bánh thủ công cho những tiệm bánh ngọt, khách sạn hạng sang, hoặc siêu thị.

Trung tâm Đào tạo cung cấp cho học viên những điều kiện học tập như sau:
Trung tâm Đào tạo nghề Bánh mì và bánh ngọt Pháp sẽ đào tạo, 6 ngày một tuần trong khoảng thời gian 20 tháng (bao gồm
thời gian thực tập), 20 bạn trẻ có gia cảnh khó khăn ở Việt Nam (cả nam và nữ, từ 18-23 tuổi) sẽ được xét tuyển dựa trên hoàn
cảnh kinh tế và xã hội.
Học phí sẽ được miễn và mỗi một học viên được nhận sẽ không đóng bất kỳ khoản học phí nào. IECD cũng sẽ hỗ trợ cho học
viên một khoảng chi phí cơ bản cho Ký túc xá, ăn uống, và một số chi phí y tế; đổi lại học viên chỉ cần đóng một khoản tiền rất
thấp (150 0000 VNĐ/tháng).
Những người hưởng lợi sẽ được đào tạo theo phương pháp giảng dạy đang được ứng dụng tại Pháp tương ứng với trình độ
học nghề (bằng dạy nghề) của nghề làm bánh cùng với một số kỹ năng phụ trong nghề làm bánh ngọt thông qua giáo trình học
làm bánh ngọt cơ bản (bánh macaron, bánh su, bánh ngọt, bánh nướng, bánh quy,...). Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo cũng sẽ
cung cấp cho học viên những lớp dạy tiếng Anh và một số lớp về kỹ năng sống.
Khóa đào tạo này có tác dụng hỗ trợ học viên tìm một công việc ổn định trong các ngành (lành bánh thủ công, tiệm bánh ngọt,
sản xuất bánh công nghiệp, làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn) với mức lương cao hơn mức lương trung bình ở Việt
Nam hiện nay.

Vui lòng nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 30 tháng 5 năm 2017
Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2017
Để biết thêm thông tin và hoàn thành hồ sơ xét tuyển
Vui lòng liên hệ Anh Thu Nguyen (thu.nguyen@tdc.edu.vn)

Giới thiệu về Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu
Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu (IECD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Pháp được thành lập năm 1988,
hoạt động trong lĩnh vực xã hội và phát triển kinh tế thông qua việc hợp tác với những cơ quan địa phương.
Lĩnh vực chính của IECD là Đào tạo nghề và hội nhập nghề nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
đồng thời tạo cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe cho những người dân khó khăn ở địa phương.
Vui lòng xem thêm chi tiết ở: http://www.iecd.org/en/

Giới thiệu về Trường Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC)
Trường Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) tiền thân là Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng
nghiệp Thủ Đức, là trường công lập được thành lập năm 1984. Với phương châm “Luôn đổi mới để phát
triển”, tập thể nhà trường cùng hơn 7000 học sinh đang theo học luôn luôn phấn đấu và nỗ lực nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo, với mục đích trở thành một trường học đào tạo nhân lực trình độ cao, góp phần vào
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.
Vui lòng xem thêm chi tiết ở: http://tdc.edu.vn/

