1 Yıl
Kanada Deneyimi Paketi

Genel Bilgi
Cornerstone Koleji size, yüzlerce farklı ulusun bir
arada yaşadığı ve Dünya’nın en güzel şehirlerinden biri
olan Vancouver’da, 1 Yıl Kanada Deneyimi programı
ile ingilizcenizi geliştirirken Kanada’da uluslararası iş
deneyimi kazandırma imkanı vermektedir.

Paket Tanımı
1 yıl Kanada Deneyimi program ile birlikte öğrenciler,
başarıyla tamamlanan her ay için ayrı ESL İngilizce
sertifikası ve tamamlanan her Otelcilik Yönetimi kursu
için AHLA(American Hotel and Lodge Association)
sertifikası verilmektedir. Cornerstone Koleji Otelcilik
yönetimi diploması da 4 aylık Otelcilik yönetimi ve
tamamlanan 400 saatlik staj dönemine istinaden
verilmektedir.
4 ay İngilizce eğitimi alınan süre boyunca, öğrenciler
sabah 9:30’dan öğlen 14:50’e kadar hafta içi her gün
derslere katılım katılacaklardır.
Yeterli ingilizce seviyesine eriştikten sonra, Otelcilik
Yönetimi sınıflarının sabah veya öğlen derslerini seçerek
isteğe bağlı olarak part-time çalışma imkanı ile birlikte
eğitim alacaksınız. Program sonunda, Otelcilik Yönetimi
ile ilgili bir çalışma alanında 4 ay boyunca full-time
maaşlı olarak çalışma hakkı elde edeceksiniz. Alacağınız
diploma için ilgili alanda 400 saatlik çalışma süresini
tamamlamanız gerekmektedir. Otelcilik endüstrisi,
Kanada’da ilk işinize başlayacağınız en iddialı alandır.
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İngilizce bilginizi ve pratiğinizi geliştirmeniz için 4 ay tam
zamanlı İngilizce sınıfları (Haftalık 25 saat)
Part-time çalışma olanağı ile birlikte 4 ay Otelcilik
Yönetimi eğitimi (Sabah veya akşam opsiyonu)
Full-time maaşlı olarak 4 ay boyunca Co-op staj dönemi

Niye ağırlama sektöründe çalışmak?
Turizm endüstrisinde sadece British Columbia bölgesinde
127,400 çalışan işe yerleştirildi ve bu alan üzerinden 13.4
milyar dolarlık bir gelir kapısı oluşturuldu.*
İngilizcenizi geliştirin
Ağırlama sektörü ile ilgili bir çok iş alanı, müşterilerle
birebir iletişimi içermektedir ve böylece bolca pratik
yaparak ingilizce konuşma ve dinleme yeteneğinizi
geliştireceksiniz.
Kolayca iş bulma imkanı
Vancouver’ın turizm cazibesi yıl boyunca devam
etmektedir. Endüstri yüksek oranda iş bulabileceğiniz
restorantlar, oteller, gazinolar gibi ağırlama işletmelerini
içerisinde barındırmaktadır.
Maaş garantili staj fırsatı

Konum · Vancouver Kampüs
ESL takvimi · Pazartesi – Cuma

Sabah

9:30 - 14:50 arası

HM takvimi · Pazartesi – Cuma

Sabah
Akşam

15:30 – 21:00 arası

9:30 – 15:15 arası

Kanada’da Otelcilik yönetimi alanı, diğer alanlara
oranla daha yüksek maaşlarla çalışma imkanları sizlere
sunmaktadır ve bu sektörde kazanacağınız bahşişlerde
ekstra maaş olarak sizlere kalacaktır.
*Destination BC” The Value of Tourism in British Columbia” verilerine göre, Mayıs, 2012
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