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Od

roku

2004

pôsobí

naša

spoločnosť

na

trhu

personálnych

agentúr

ako

jeden

z najvýznamnejších zabezpečovateľov praxí pre študentov STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL do
oblastí Stredozemného mora, hlavne do destinácií Cyprus a Grécko. Vďaka bohatým skúsenostiam
v sektore cestovného ruchu bola naša spoločnosť schopná vo veľkej miere dosiahnuť stret záujmov
ponuka a dopyt. Všeobecným rámcovým vytvorením zmluvných podmienok, službami zamestnancov
agentúry v destináciách a precíznym výberom vhodných zamestnancov alebo stážistov, si spoločnosť
získala exkluzívne meno na trhu a narastajúci počet spolupracujúcich partnerov na strane dopytu aj
ponuky.
Našu partnerskú sieť tvorí v zahraničí 64 hotelov a hotelových sietí a 76 hotelový akadémií a
stredných odborných škôl, ktoré majú záujem o serióznu pracovnú silu v oblasti hoteliérstva
a gastronómie. V súvislosti s touto činnosťou a umiestňovaním študentov na prax v zahraničí naša
spoločnosť rozvinula nasledovné aktivity:
•

jazyková príprava študentov pred nástupom na prax (naša spoločnosť VYDALA vlastnú UČEBNICU +
DVD – nová Interaktívna forma výuky Anglického jazyka v sektore Hoteliérstva a Gastronómie)

•

jazykové vzdelávanie pedagógov (aj v zahraničných destináciách). Ponúkame širokú paletu akreditovaných
kurzov pre pedagógov-viď na našej web stránke- ktorú neustále dopĺňame aj na základe Vášho dopytu.

•

odborné vzdelávanie pedagógov a žiakov za účasti zahraničných lektorov (zástupcov spolupracujúcich
hotelových sietí) každoročné organizovanie Konferencie „Moderná škola“ pre zástupcov Stredných
odborných škôl a Hotelových akadémií a predstaviteľov Hotelov

GLOBAL Contract s.r.o. ďalej zabezpečuje ďalšie vzdelávanie, odbornú prípravu a stážové pobyty
zamerané na získanie zručností a kvalifikácií v cestovnom ruchu za účelom zvýšenia zamestnanosti
ich účastníkov /študentov, absolventov stredných a vysokých škôl, nezamestnaných, osoby na trhu
práce, pracujúcich a pod./

na slovenskom i európskom trhu práce. Tieto vzdelávacie aktivity

a ďalšiu odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania sa darí napĺňať aj vďaka spolupráci
so združeniami cestovného ruchu, hoteliérmi, kvalifikovanými lektormi a expertmi pre rozvoj
cestovného ruchu na medzinárodnej úrovni.
V súčasnosti sa spoločnosť venuje a svoje činnosti obohatila o projektovú činnosť. Novovytvorené
Projektové oddelenie s tímom

profesionálov v oblasti Manažmentu a implementácie projektov

financovaných z Fondov EU sa venuje:
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•

Príprave projektov

•

Koordinácii a manažmentu projektov

•

Implementácii projektov do praxe

•

Zabezpečeniu tréningových a vzdelávacích aktivít

•

Monitoringu projektov

•

Ekonomickému poradenstvu v oblasti projektov

Doposiaľ úspešne realizované projekty:
1. Zručnosti a medzinárodný certifikát v kvalifikácii pre cestovný ruch Vám garantuje zamestnanie.
(spracovanie, implementácia, monitoring)
2. Zvýšenie zručnosti pre zamestnancov spoločnosti GLOBAL Contract s.r.o. (spracovanie,
implementácia, monitoring)
3. Využite mobilitu v oblasti cestovného ruchu na Cypre a uplatnenie sa na európskom trhu práce –
Leonardo da Vinci (spracovanie, implementácia, monitoring)
4. Nové formy výučby s dôrazom na jazykovú prípravu, funkčnosť a implementáciu vzdelávania do
praxe (spracovanie)
5. Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou (implementácia, monitoring)
6. Implementácia nového systému manažmentu kvality, bezpečnosť potravín, inovácie vo výrobe
ako priamy indikátor kvality pozície na medzinárodnom trhu (spracovanie)
7. Stabilita zamestnancov na pracovnom trhu prispôsobením sa potrebám znalostnej spoločnosti
(spracovanie)
8. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu a zvýšenia adaptability spoločnosti (spracovanie,
implementácia, monitoring)
A iné.
V poslednom období naša spoločnosť vytvorila a navrhla 28 projektov, ktoré sú v procese
hodnotenia. V súčasnosti pripravuje Projektové oddelenie ďalšie nové projekty a vzdelávacie aktivity
pre rôzne sektorové oblasti a aj v rámci medzinárodnej resp. cezhraničnej spolupráce.
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