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Ден на отворените врати  
в хотел  РАМАДА СОФИЯ СИТИ ЦЕНТЪР 

 

 

 

На 6 октомври 2018 година от 11.00 до 17.00 часа в хотел  РАМАДА  
СОФИЯ се проведе ден на отворените врати под мотото - Кажи „Здравей“ 
на твоите кариерни възможности.  

Близо 40 ученици (IX, X,XI и XII клас) от Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“- Банкя с предварително уговорен час -15.00 
часа - посетиха събитието, водени от  учителите Тодорка Стоянова, Лилия 
Сергиева, Диянка Петрова, Цветелина Господинова и Светла Илиева.   

По време на отворените врати учениците се потопиха в 
атмосферата на 4-звездния хотел от американската верига Wyndham 
Hotel Group. Още на входа бяхме посрещнати от част от мениджърския 
екип на хотел  РАМАДА СОФИЯ СИТИ ЦЕНТЪР, които с готовност ни 
показаха залата за гости на ресторанта, балната зала, част от останалите 
многофункционални зали в хотела, кухнята и сладкарската работилница.   

Малък коктейл, предварително подготвен от любезните домакини, 
беше приятна изненада за нас в деня на отворените врати за кариерно 
ориентиране.  

Учениците с голям интерес проследиха подготвената презентация 
от HR и блестящо поднесена от мениджър „Маркетинг и продажби“    -   
г-жа Ани Борисова, която с готовност отговори и на многобройните 
въпроси.  Запознаха се с изискванията за позициите: администратори 
хотел, пиколо, агенти резервации, камериери, технически персонал, 
сервитьори, готвачи, помощник готвачи, сладкари. Впечатлени бяха 
както дванадесетокласниците, на които скоро им предстои избор за 
бъдещо развитие, така и малките ученици от IX - ти клас, които с трепет 
очакват навършване на 16 години, за да набират опит в избраната 
професия в реална работна среда. 



 Нашите възпитаници разбраха какви са предимствата от 
професионалното обучение и възможностите, които то дава още в 
ученическите години. Разбраха колко е важно овладяването на чужди 
езици за работа в туристическия бизнес. И не на последно място 
получиха ценна информация по отношение на кариерното ориентиране. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Моменти от деня на отворените врати за кариерно развитие  
в хотел  РАМАДА СОФИЯ СИТИ ЦЕНТЪР 
 

 
 



 
 

 
Изготвил информацията: Светла Илиева 


