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CURS NR. 5

1. Ghidul de turism în structura şi activitatea agenţiei de
turism
O agenţie de turism utilizează ghidul de turism în funcţie de necesitatea,
disponibilitatea, categoria şi specializarea acestuia. Ghidul de turism poate
să fie angajat în categoriile „operativ” sau „colaborator” în baza unei
Convenţii-cadru, care cuprinde obligaţiile, drepturile, atribuţiile şi
competenţele, remunerarea, obligaţiile agenţiei şi ale ghidului etc.
Relaţional, ghidul de turism se subordonează directorului agenţiei de turism
sau agentului de turism care răspunde de această activitate (relaţii
ierarhice). Ghidul de turism are relaţii de colaborare cu alţi ghizi şi agenţi
de turism, relaţii funcţionale cu toţi lucrătorii agenţiei şi şoferii şi relaţii de
reprezentare cu turiştii, prestatorii de servicii turistice (hotel, restaurant,
muzee etc.), mass-media etc.

Rolul ghidului de turism este esenţial în buna desfăşurare a unui program
turistic, şi reprezintă interfaţa dintre grupul de turişti şi organizator (agenţie de
turism), pe de o parte şi prestatorii de servicii, pe de altă parte (figura 1).
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Figura 1 Interrelaţia ghid – agenţie – prestator

In România
Ghidul de turism are două atribuţii majore:
administrative, de organizare şi conducere a unui program turistic
(circuit turistic)
şi
de informare şi prezentare detaliată, profesionistă a voiajului
turistic sau a destinaţiei respective.
În alte ţări atribuţiile administrative şi informative sunt atribuite la
două persoane diferite care însoţesc grupul.

Înainte de începerea acţiunii turistice, agentul de turism pune la
dispoziţia ghidului de turism „Dosarul ghidului de turism” sau „Dosarul
acţiunii turistice” care cuprinde următoarele:
Ø programul acţiunii turistice, cu desfăşurarea pe zile;
Ø rezervările şi confirmările pentru serviciile incluse în program,
eventual, vouchere pentru servicii;
Ø coordonatele hotelurilor, restaurantelor, obiectivelor turistice;
Ø lista participanţilor la excursie şi telefoanele lor;
Ø schema autocarului, respectiv aşezarea turiştilor pe locuri (dacă a
fost stabilită);
Ø repartizarea turiştilor pe camere (dacă nu a fost făcută);
Ø adresele agenţiilor partenere şi a persoanelor de contact;
Ø delegaţia sau ordinul de deplasare;
Ø avans spre decontare în lei şi valută;
Ø ştampilă şi instrumente de plată – cec, card;
Ø pliante şi alte materiale informative;
Ø coli de hârtie cu sigla şi antetul agenţiei de turism;
Ø etichete pentru bagaje, pastă de lipit etc.

CURS NR. 6

2. FIŞA POSTULUI pentru ghizii de turism
FIŞA POSTULUI
Denumirea: GHID DE TURISM
Cod: ..............................................
Compartiment de muncă: Agenţia de turism (sau altele)
Studii:
Ø liceu cu bacalaureat şi/sau studii superioare
Ø calificare în turism
Ø limbă străină de circulaţie internaţională
Experienţă profesională: – vechime minimă în turism (conf. Leg.)
Capacitate profesională:
· abilităţi de comunicare
· preocupare pentru formarea profesională
· capacitate de rezistenţă la un program prelungit
· putere decizională rapidă
· prezenţă agreabilă
· iniţiativă şi punctualitate
· spirit de echipă, altruism
. sănătate excelentă

Calităţi personale:
· inteligenţă, o bună memorie
· politicos, o ţinută morală de excepţie
· diplomaţie şi sociabilitate
· interes pentru muncă
· vocabular clar, concis, corect, fluent
· maleabilitate şi răbdare
Responsabilităţi (atribuţii, activităţi, sarcini):
· realizarea integrală a programului turistic încredinţat
· asigurarea serviciului de primire (check-in), informarea turistică
şi animaţie
· să conducă desfăşurarea tuturor activităţilor turistice.
· să întreţină permanent conversaţia, utilizând un limbaj corect şi
decent
· soluţionarea tuturor sesizărilor turiştilor
· menţinerea unei ambianţe plăcute şi o atmosferă de destindere şi
bună dispoziţie
. gestionarea corectă a mijloacelor de plată încredinţate.

Poziţia în structura organizaţională (organigramă) –
relaţii:
· Subordonare – manager agenţie sau adjunctului
· Colaborare – agent de turism şi pretatorii de servicii
·
Reprezentare – turiştii, prestatorii de servicii, massmedia
Competenţe (limite) decizionale:
·
Conform contractului de muncă, convenţie civilă sau
legislaţia specifică
Condiţii de muncă:
· Conform contractului de muncă sau convenţiei civile
Perspective profesionale:
Promovarea într-o categorie superioară, în alte funcţii sau
activităţi.

VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIE!

