
Hospitality Training Program 

For Migrant Workers 

Do you have experience in hospitality? Are you looking 
to learn new skills that will open up employment 

opportunities in hospitality? If so, we can help you. 

In cooperation with the Ministry of Tourism (MoT) and École 

d'Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule (EHT Paul Dubrule) 

in Siem Reap, the International Organization for Migration 

(IOM) is organizing a training course in hospitality that will 

provide an opportunity for Cambodian youth to learn and 

work in hospitality in order to develop a lifelong working 

pathway. This training course is a full scholarship program 

implemented by IOM and funded by the Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC). During the program, 

students will be trained on theories and practices for about 

three (3) months at EHT Paul Dubrule in Siem Reap, and will 

be placed on an internship with a five-star Hotel in Thailand 

for another three (3) months. This program encourages 

women and men from poor households and migration-prone 

communities to gain skills, experiences and better 

employment opportunities in hospitality and tourism. After 

completion of the program, participants will have a chance 

to work at AccorGroup Hotels in Thailand, hotels and other 

hospitality industries in Cambodia and across the ASEAN 

region.  

About the Program 

Program Length: 6 months (3 months with EHT Paul 

Dubrule, 3 months on internship in Thailand). Placements will 
be arranged by IOM in coordination with EHT Paul Dubrule.  

Starting Date: February  

Certification: Upon completion, successful participants will 

receive a certificate of competencies recognized by MoT and 

ASEAN.  

Funding Support: IOM will pay for full tuition fee at EHT Paul 

Dubrule and provide some allowances to help cover 

accommodation, transportation and meals during the study. 

Documentation for the internship in Thailand, including 

passport, visa and work permits will be arranged by IOM in 

coordination with MoT and EHT Paul Dubrule.      

About École Paul Dubrule 

EHT Paul Dubrule is a nonprofit organization and the 

personal initiative of Paul Dubrule, co-founder of 
AccorHotels. Founded in 2002, EHT Paul Dubrule has 

progressively established itself as one of the most 

renowned vocational hospitality institutions in South East 
Asia. In close collaboration with the prestigious École 

Hôtelière de Lausanne, EHT Paul Dubrule is preparing 300 

young Cambodians every year for a dynamic career in the 

hospitality and tourism industry. 

Selection Criteria and Requirements 

1. Eligible for Cambodian migrant workers (prospective

and returnees)

2. Men and women from poor households in Siem Reap

3. Be between 18-30 years of age

4. Must undergo a test in basic English (written and

speaking) and a test in Khmer (basic general

knowledge).

How To Apply 

 Complete a registration form, which can be obtained

at EHT Paul Dubrule.

 Attach any available certificates/diplomas along with

a copy of photo (4x6cm), an ID card, a family book,

and a birth certificate. Applicants holding an ID Poor

would be an advantage.

 Contact Number: (855) 063 963 672 / 673

 Email: info@ecolepauldubrule.org

 Website: www.ecolepauldubrule.org

 Address:  National Route 6 (Airport Road), Krong
Siem Reap, Siem Reap Province.

Application Deadline: January  

Funded by: 
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Hospitality Orientation/Job titles/Career 
Prospects/ Hotel visit 

Clean and Prepare Rooms for Incoming Guests 

Provide Housekeeping Services to Guests 

Provide Bellboy/Porter Services 

Provide Lost and Found Facilities 

Provide Valets to Service Guests

Receive and Place In-coming Phone Calls, and 
facilitate out-going calls 

Work in a Socially Diverse Environment 

Receive and Process Reservations 

Technical skills (including practice)

Basic English and Thai Language

Basic MS. Office: Ms. Word & Excel

Soft Skills

mailto:info@ecolepauldubrule.org
http://www.ecolepauldubrule.org/


 
 
 
 

 

កម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តលជំនាញបដិសណ្តា រកិច្ច  
សម្រាប់ពលករទេសន្្រម្ររទវសន្៍ (ច្ំណ្តកម្រសុក)  

 

 
ត ើអ្នកមានបទពិតោធនផ៍្ននកបដិសណ្ឋា រកិច្ចឬតទ? ត ើអ្នកកពុំងផ្សែងរកការ
តរៀនជនំាញថ្មីៗ ផ្ដលនឹងតបើកឱកាសការងារកនុ ងវស័ិយបដិសណ្ឋា រកិច្ចឬតទ? 

ប្បសិនតបើ ដូតច្នេះ  តយើងអាច្ជយួ អ្នកបាន។ 

 

កនុងកចិ្ចសហប្ប ិប តកិារជាមយួប្កសួងតទសច្រណ៍ និងោលាសណ្ឋា គារ 
និងតទសច្រណ៍ ប ូល ឌុយប្បរលូ តេ តតសៀមរាប អ្ងគការអ្នតរជា ិតទសនតរ
ប្បតវសន ៍ (IOM) នឹងតបើកវគ្គបណតុ េះបណ្ឋត ល ជនំាញបដសិណ្ឋា រកិច្ច ផ្ដល 
នតល់ឱកាសឲ្យយុយវជនកមពុជា ទទួលបាននូវឱកាសហា ក់ារងារ និងតធែើ
ការងារកនុងជំនាញបដិសណ្ឋា រកចិ្ច តដើមបអី្ភវិឌឍវថិ្ីការងារតពញមយួជីវ ិ។ វគ្គ
បណតុ េះបណ្ឋត លតនេះ គឺ្ជាកមមវធីិអាហារូបករណ៍ទងំប្សុង ផ្ដលអ្នុវ ត
តោយអ្ងគការ IOM តប្កាមជំនយួមូលនធិិននទភី្នន កប់្បតទសសែីសសប្មាប់
ការអ្ភវិឌឍន ៍ នងិកិច្ចសហប្ប ិប តិការ (SDC)។ កនុងអ្ំឡុងននកមមវធិីតនេះ 
សិសសនងឹទទួលការបណតុ េះបណ្ឋត លប្ទឹសតី នងិការអ្នុវ តរយៈតពលប្បមាណ
បី (៣) ផ្េ តៅោលាសណ្ឋា គារ នងិតទសច្រណ៍ ប ូល ឌុយប្បរូល តេ ត
តសៀមរាប នងិហែឹកហា ក់ារងារ រយៈតពល បី (៣) ផ្េតទៀ  ជាមយួនឹង
សណ្ឋា គារលំោបផ់្កា យប្បាកំនុងប្បតទសនថ្។ វគ្គបណតុ េះបណ្ឋត លតនេះតលើក
ទឹកច្ ិតដល់ស្រសតី និងបុរសមកពីប្គ្ោួរប្កីប្ក នងិសហគ្មនផ៍្ដលងាយតធែើច្ំ
ណ្ឋកប្សុក តដើមបទីទលួជនំាញ  បទពិតោធនអ៍្នុវ តផ្កា ល់ នងិឱកាស
ការងារកានផ់្ ប្បតសើរតឡើង កនុងវស័ិយបដិសណ្ឋា រកចិ្ច និងតទសច្រណ៍។
តប្កាយបញ្ចបវ់គ្គបណតុ េះបណ្ឋត ល សិកាា កាមអាច្មានឱកាសតធែើការតៅកនុង
សណ្ឋា គារ AccorGroup តៅកនុងប្បតទសនថ្ សណ្ឋា គារ និងឧសាហកមម    
បដិសណ្ឋា រកចិ្ចតនសងតទៀ កនុងប្បតទសកមពុជា និងតៅទូទងំ ំបនអ់ាោរ ន។ 

 
កម្មវិធីសិកា៖ 
សិការយៈតពល ៦ផ្េ (៣ផ្េជាមយួោលាប ូលឌុយប្បរលូ ៣ផ្េសប្មាប់
ហា ក់ារតៅប្បតទសនថ្)។ អ្ងគការ IOM នឹងចា ផ់្ច្ងតរៀបច្ំសប្មាបក់ារ
ហា ក់ារតនេះ តោយសប្មបសប្មួលជាមយួោលាប ូលឌុយប្បរូល។ 
 

កាលបរតិច្េទចាបត់នតើមវគ្គបណតុ េះបណ្ឋត ល៖ នថ្ៃទ ី៥ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
វញិ្ញា បនបប្ ៖ តប្កាយបញ្ចបក់ារបណតុ េះបណ្ឋត លតោយតជាគ្ជយ័ សិកាា កាម 
នឹងទទួលបានវញិ្ញា បនបប្ បញ្ញា កស់ម ថភ្នព ផ្ដលទទលួោគ ល់តោយ
ប្កសួងតទសច្រណ៍ នងិ អាោរ ន។ 
 
ការគាបំ្ទមូលនធិ៖ិ អ្ងគការ IOM នឹងច្ំណ្ឋយទងំប្សុងតលើនថ្ៃសិកាតៅ 
ោលាប ូលឌុយប្បរលូ និងនតល់ប្បាកឧ់ប ថមភបនតិច្បនតួច្សប្មាបជ់ួយ ដល់
ការោន កត់ៅ ការតធែើដតំណើ រ និងហូបចុ្កកនុងអ្ំឡុងតពលសិកា ប្ពមទងំ
តរៀបច្ឯំកោរនានាសប្មាបក់ារចុ្េះហា ក់ារតៅកនុងប្បតទសនថ្ ដូច្ជា 
លិេិ ឆ្ៃងផ្ដន ទោិា ការ បណ័ណ ការងារ តោយសប្មបសប្មលួជាមយួប្កសួង
តទសច្រណ៍ និង ោលាប ូលឌុយប្បរលូ ។ 
 

អំពីសាលាសណ្តា គារ ន្ិងទេសច្រណ៍ ប ៉ូល ឌតយម្រររ៉ូល៖ 
ោលាប ូលឌុយប្បរលូ គ្ឺជាោថ បន័មនិរកប្បាកច់្ំតណញមយួ និងជាគ្នំិ   
នតួច្តនតើមផ្កា ល់េៃួនរបស់តលាក ប ូល ឌុយប្បរលូ ផ្ដលជាសហោថ បនកិនន 
AccorHotels។ បតងាើ តឡើងតៅកនុងឆ្ន  ំ២០០២ ោលាប ូល    ឌុយប្បរូល 
បានវវិឌឍេៃួនតៅជាោថ បន័បណតុ េះបណ្ឋត លវជិាា ជីវៈផ្ននកបដសិណ្ឋា រកិច្ច ដល៏បី
លាញមយួតៅអាសីុអាតគ្នយ។៍ តោយសហការយ ងជិ សនិទធជាមយួនឹង 
École Hôtelière de Lausanne ដម៏ានកិ ានុភ្នព ោលាប ូលឌុយប្បរលូ 
កំពុងតរៀបច្ំប្បជាជនកមពុជាវយ័តកមងច្ំននួ ៣០០នាក ់ ជាតរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
សប្មាបអ់ាជីពដជ៏នំាញកនុងឧសាហកមមបដិសណ្ឋា រកចិ្ច នងិតទសច្រណ៍។ 
 

 

លកខណៈវិន្ិច្ឆ័យ ន្ិងលកខខណឌ សម្រាបក់ារទម្រជើសទរ ើស៖ 
១. សប្មាបព់លករតទសនតរប្បតវសនក៍មពុជា (តៅតពលអ្នាគ្  ឬអ្នក

វលិប្ លប)់  
២. បុរស នងិស្រសតីមកពីប្គ្ួោរប្កបី្កតៅកនុងតេ តតសៀមរាប  
៣. អាយុច្តនាៃ េះព ី១៨ តៅ ៣០ឆ្ន  ំ 
៤. ឆ្ៃងកា ក់ារប្បលងភ្នោអ្ងត់គ្ៃសជាមូលោា ន (ការសរតសរ និង   
 ការនយិយ) និងភ្នោផ្េមរ (ច្តំណេះដឹងទូតៅជាមូលោា ន)។ 

 

រទបៀបដាក់ពាកយសតំ៖ 
 បំតពញពាកយសំុមយួច្ាប ់ផ្ដលអាច្រកបានតៅ ោលាប ូល  

ឌុយប្បរូល។ 

 ភ្នា បម់កជាមយួនូវវញិ្ញា បនបប្ /សញ្ញា បប្ តនសងៗ និងរូបថ្ 
(4x6) មយួសនៃឹក ច្ាបថ់្ ច្មៃងមយួច្ាបន់នអ្ តសញ្ញា ណ    
បណ័ណ  តសៀវតៅប្គ្ោួរ នងិសំបុប្ កំតណើ  ។ តបកាជនផ្ដលមាន
បណ័ណ ប្កីប្ក នងឹទទួលបានអាទភិ្នពកនុងការតប្ជើសតរ ើស។ 

 តលេទំនាកទ់នំង៖ (855) 063 963 672 / 673 

 អុ្ីតម ល៖ info@ecolepauldubrule.org 

 តគ្ហទំពរ័៖ www.ecolepauldubrule.org 

 អាសយោា ន៖ នៃូវជា ិតលេ ៦ (នៃូវតៅប្ពលានយនតតហាេះ) ប្កងុ
តសៀមរាប តេ តតសៀមរាប។ 

 

កាលបរទិច្ឆេឈប់េេួលពាកយ៖ នថ្ៃទ១ី២ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

នតល់មូលនិធិតោយ 
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ញ
ផ្ដ
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ៀន

ការ ប្មងទ់ិសអ្ពំីបដិសណ្ឋា រកិច្ច/ ួនាទីការងារ/
ឱកាសការ ងារ/ទសសនកិច្ចតៅតាមសណ្ឋា គារ

ការសមាា   និងតរៀបច្ំបនាបស់ប្មាបត់ភញៀវមកោន កត់ៅ
ការនតល់តសវាតគ្ហកចិ្ចដល់តភញៀវ

ការនតល់តសវាោែ គ្មន/៍ជញ្ាូ នឥវា ន់
ការនតល់តសវាសប្មាបក់ារបា  ់និងរកត ើញរបស់របរ

ការនតល់តសវាតមើលផ្ថ្រថ្យនតរបស់តភញៀវ
ការទទួល និងការភ្នា បក់ារតៅទូរស័ពាចូ្ល និង សប្មបសប្មួល

ការតៅទូរស័ពាតច្ញ
តធែើការងារតៅកនុងបរយិកាសសងគមច្ប្មុេះ

ការទទួល និងប្ប ិប តិការការកកប់នាបទុ់កមុន
ជំនាញបតច្ចកតទស (រមួទងំការអ្នុវ តន)៍
ភ្នោអ្ងត់គ្ៃស និងភ្នោនថ្ ជាមូលោា ន

កមមវធិី Ms. Office: Ms. Word & Excel ជាមូលោា ន
ជំនាញទន់

mailto:info@ecolepauldubrule.org
http://www.ecolepauldubrule.org/

