Θέλετε μία ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ συνέντευξη σε Αεροπορική εταιρία ?
Δεν πρέπει να περιμένετε άλλο .... αποκτήστε το Πτυχία της ΙΑΤΑ AIRLINE CABIN CREW και επανδρώστε το
βιογραφικό σας για μία θέση εργασίας......όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες του Κόσμου.
Τυπικά προσόντα για έναρξη της Εκπαίδευσης:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Απολυτήριο Λυκείου .
Άριστη γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου LOWER)
Ηλικία έως 37 ετών .
Ύψος ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΜΕ 212cm με ανάταση των Χεριών (για γυναίκες ) .
Ύψος ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΜΕ 212cm με ανάταση των Χεριών (για άντρες).
Χρήση υπολογιστή , πρόσβαση στο internet για την μέθοδο e-learning.
Επάρκεια στην κολύμβηση τουλάχιστον για 30μέτρα απόσταση.
Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις υπάρχει καθοδήγηση και υποστήριξη για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε
όλες τις αεροπορικές εταιρίες του κόσμου.
Συμπλήρωση του application form και αποστολή στο mail : info@atc.com.gr.
Πληρωμή της εκπαίδευσης έως και 3 άτοκες δόσεις ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.

Οι ώρες μαθημάτων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τη σχολή για το (e-learning)
Οι ώρες μαθημάτων απογευματινές 2 φορές την εβδομάδα (πιθανές ημέρες Τετάρτη - Παρασκευή ) για το classroom

Λίγα λόγια για εμάς.
Θέλετε να φτάσετε -κυριολεκτικά- ψηλά στη ζωή σας; Να γίνετε ένας αληθινός πολίτης του κόσμου; Να γνωρίσετε τόπους
μαγικούς, ακόμη πιο μαγικούς ανθρώπους και να ζήσετε μια ζωή άνετη και συναρπαστική; Τότε φορέστε τη «ζώνη
ασφαλείας» του Airline Training Center και απογειωθείτε επαγγελματικά.
Το A.T.C Airline Training Center που δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την άρτια και εξειδικευμένη προετοιμασία των
στελεχών της Τουριστικής / Αεροπορικής βιομηχανίας για την απόκτηση των πτυχίων της IATA. Η οργάνωση σπουδών και η
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προετοιμασία του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές - κατευθύνσεις της ΙΑΤΑ σε συνδυασμό με τις
ανάγκες και δυνατότητες των υποψηφίων. Εμπειρία - Ποιότητα - Οργάνωση είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε αυτή η
προσπάθεια. Ο χώρος, οι εκπαιδευτές και το ίδιο το πρόγραμμα στοχεύουν στην πλήρη κατανόηση του αντικειμένου, την
άριστη πρακτική γνώση και τη σίγουρη επιτυχία των υποψηφίων.
Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των Τουριστικών Πρακτορείων και Αεροπορικών Εταιριών, κατευθύνει έτσι ώστε η
προετοιμασία των υποψηφίων να μην αποσκοπεί μόνο στην απόκτηση των πτυχίων ΙΑΤΑ αλλά και στην πρακτική κατάρτιση
του αντικειμένου. «Επιθυμούμε η Γνώση να γίνει Πράξη και η Πράξη Έργο παραγωγικό στο χώρο εργασίας» έχουν ως μόττο
τους οι άνθρωποι του A.T.C. και μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
> Εισαγωγή στη βιομηχανία της αεροπορίας
> Το επάγγελμα του μέλους πληρώματος καμπίνας
> Τρόπος ζώης μέλων πληρώματος καμπίνας
> Εισαγωγή και εξοικείωση με την τεχνολογία αεροσκαφών
> Συντονισμός και επικοινωνία των μελών πληρώματος καμπίνας
> Υπηρεσίες πελατών
> Διαχείριση επιβατών
> Διαδικασίες ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης
> Ιατρικές έκτακτες ανάγκες και ιατρική κατάρτιση
> Επικίνδυνα υλικά και ασφάλεια
> Ασφάλεια πτήσεων
> Υπηρεσίες πτήσεων
Όλα αυτά θα σας δώσουν την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το επάγγελμα μέλους πληρώματος καμπίνας, την προέλευσή του
καθώς επίσης και τις σημερινές πρακτικές του ...γνωρίσετε τους τύπους αεροσκαφών και τις αρμοδιότητες του πληρώματος
καμπίνας .μ ά θ ετε για τη διαχείριση των επιβατών σε ποικίλες περιστάσεις .γνω ρίσετε τους διαφορετικούς τύπους
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από απόσταση μέσω υπολογιστή !
Μέθοδος εκπαίδευσης : (Skype mode) , εικόνας και ήχου σε e-classroom περιβάλλον.
Οι ώρες και ημέρες των e-learning μαθημάτων καθορίζονται στην πρώτη μας συνάντηση (συνήθως είναι απογευματινές
ώρες) Παρακολούθηση Σεμιναρίου του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (RED CROSS) διάρκειας 20 ωρών (προαιρετικά)
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Παγκόσμιο Επίπεδο στην πρωτεύουσα του κάθε κράτους (Ελλάδα-ΑΘΗΝΑ) διάρκειας 3
ΩΡΩΝ (10:00-13:00).
Η μεταφορά και η πιθανή διαμονή επιβαρύνουν τον/την ΥΠΟΨΗΦΙΟ.
Αν αποτύχετε στις εξετάσεις του κάποιας περιόδου μπορείτε να ξαναδώσετε την επομένη εξεταστική πληρώνοντας μόνο τα
exams fee 100.00€.
Τα βιβλία , σας αποστέλλονται μετά από 10 εργάσιμες ημέρες και εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας .
Για να ξεκινήστε το e-learning πρέπει να έχετε τα βιβλία σας .
Τρόποι πληρωμής και με ΑΤΟΚΕΣ δόσεις μέσω ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.
Εφόσον Πετύχουμε στις εξετάσεις , μετά από 40-50 ημέρες μας αποστέλλεται το ΠΤΥΧΙΟ σας όπου με την καθοδήγηση του
Εκπαιδευτικού μας Τμήματος συντάσσεται το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας - ΠΤΥΧΙΟ , βγαίνετε τις κατάλληλες φωτογραφίες και το
αποστέλλετε σε όλες τις ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ εταιρίες του ΚΟΣΜΟΥ , κάποια εταιρία θα σας καλέσει για συνέντευξη . Επίσης
αρκετές ξένες Αεροπορικές Εταιρίες δημιουργούν τα λεγόμενα (OPEN DAY) σε ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για πρόσληψη
Ιπταμένου Προσωπικού (CABIN CREW).
Σας ευχαριστούμε
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AIRLINE TRAINING CENTER
CLASSROOM COURSES
□
□

E-LEARNING COURSES

Location Athens : AIRLINE CABIN CREW TRAINING
(EUR1500.00)

□

AIRLINE CABIN CREW TRAINING (EUR1600.00)
□

Location Thessaloniki : AIRLINE CABIN CREW TRAINING
(EUR2100.00)
□

AIRLINE CABIN CREW TRAINING + UNIVERSITY
OF HARVARD (EUR3600.00)

AIRLINE CABIN CREW TRAINING + UNIVERSITY OF
HARVARD (EUR3600.00)

Family Name:

First Name:

Mr. o Mrs. o Ms. o

Mailing/Shipping Address:
Country:

City/State:

Postal Code:
Fax Number

Telephone Number (Mandatory)
Country Code:

City Code:

City Code:

No.:

E-mail (please print):

No.:

Mobile phone:

Settlement of course fees. All fees are non-refundable/non-transferable and are subject to change without prior
notice.Those paying by credit card and bank transfer may fax (+30 2310 279 690) their application form.
Course Code

METHODS OF PAYMENT:
o

EUROCARD/MASTERCARD

Course Fee:

Cardholder's name:

Taxes:

Card no.:

(Canadian residents
only) Please include
applicable GST and
PST.

|

|

Expiry date:

|

|

o VISA

|

1

1

1

MONTH:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

YEAR:

Signature/date:

Total:

IMPORTANT NOTICE
Y o u r app lication w ill be processed follow in g receipt and clearan ce o f yo u r paym en t by A .T X back in Greece. F rom th e d ate o f th is paym en t clearance,
please a llo w 4-6 w eek s for d eliv ery of kit.Th e a m ou n t for kit and registration fee are N O N -refu n dab le.

Date: ______________

Signature:
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