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187 Gia Long 

(Ngô Quyền cũ),

Lái Thiêu

Bình Dương,

Giới trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đam mê 
ngành nhà hàng sẽ được Trung Tâm Đào Tạo 
Francis  đón nhận và chăm sóc  theo tinh thần 
nghèo khó của Thánh Phanxicô   d'Assisi. Được 
giáo dục và đào tạo  theo tinh thần của Thánh 
Don Bosco trở thành Chuyên Viên Ngành Công 
Nghiệp Nhà Hàng.Theo tiêu chuẩn của CHLB 
Đức

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO FRANCIS

Hospitality School

GERMAN DUAL TRAINING SYSTEM

AHK ACADEMY

ƯU ĐIỂM ĐÀO TẠO TỪNGHỀ SONG HÀNH

ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH CỦA ĐỨC

PHÒNG THƯỢNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP ĐỨC
TẠI VIỆT NAM (GIC/AHK VIỆT NAM)



Chương trình kết hợp giữa lý thuyết được giảng 
dạy tại các cơ sở đào tạo nghề (~40% thời lượng 
chương trình) và thực hành tại các doanh nghiệp 
chuyên ngành (~60% thời lượng chương trình). 
Trong đó phần lý thuyết được giảng dạy tại các cơ 
sở đào tạo nghề, trường đại học/cao đẳng và các 
doanh nghiệp sẽ đảm nhận hướng dẫn, đào tạo 
học viên phần thực hành. Nội dung của phần lý 
thuyết và thực hành phối hợp và bổ sung cho 
nhau.

Quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng học viên 
tuân thủ theo quy chuẩn nghiêm ngặt của Hiệp hội 
các phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK). 
Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cấp chứng chỉ 
theo tiêu chuẩn DIHK – CHLB Đức.

Chương trình „Skills Experts“ được tài trợ bởi Bộ 
Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi). Các 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại nước 
ngoài (AHK) được lựa chọn để phụ trách việc thực 
hiện chương trình. Mục tiêu chính là hỗ trợ các 
doanh nghiệp Đức tại nước ngoài thiết lập các hoạt 
động trong lĩnh vực đào tạo nghề song hành theo 
tiêu chuẩn của Hiệp hội các Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Đức (DIHK-CHLB Đức) nhằm đáp ứng 
nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và chuyên 
môn cao.

Kể từ tháng 1 năm 2017, chương trình “Skills 
Experts“ đang được triển khai tại sáu quốc gia: 
Indonesia, Malaysia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, 
Macedonia  và  Việt Nam.

       -Trình độ học vấn từ lớp 9
      -Tuổi từ 16-25

Có một trong các giấy chứng nhận sau

- Giấy chứng nhận hộ nghèo

- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo

- Giấy chứng nhận hộ khó khăn

      - Hoàn cảnh gia đình khác
       - Mồ côi 

Trung Tâm Francis đào tạo các em học viên  
miễn phí (ăn, ở nội trú, học và thực tập) trong 
suốt thời gian đào tạo tại trường.

Học viên giỏi được nhận trợ cấp mỗi tháng 
1.500.000,00  cho sinh hoạt cá nhân.

· Quản gia 

Thời gian đào tạo là ba năm.

· Dịch vụ nhà hàng

· Bếp

· Bánh Âu

Phạm vi được đào tạo

ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH “SKILLS EXPERTS” ĐIỀU KIỆN GHI DANH

CHI PHÍ ĐÀO TẠO

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH THEO
TIÊU CHUẨN CỦA CHLB ĐỨC TẠI VIỆT NAM
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