
        Каква искам да бъде моята професия, какъв             

                    искам да бъде моя живот 
Много е трудно за нас тийнейджърите да мислим за бъдещето си.В нашият 
малък свят на първо място са развлеченията , купоните и любовта.Ние мислим 
за всичко друго , само не и за това какъв искам да бъде моят живот. 

И все пак намирам малко време да помечтая за моята бъдеща професия.Като 
всеки човек и аз първо се виждах учителка, после певица , а сега знам , че искам 
да бъда управител на хотел. 

Аз живея в град с традиции в туризма.Тук има както много малки семейни 
хотели , така и големи комплекси.Затварям очи и пред мен преминава като на 
екран моят хотел. 

Той ще бъде много голям, не много скъп и в него ще работят хора , които обичат 
професиите си.Професионализмът ще бъде на първо място в моя хотел. 

За да работиш в него трябва да бъдеш усмихнат и вежлив.В моя хотел ще има 
много голяма градина с красиви и пъстри цветя.За малчуганите ще има огромен 
детски кът. 

Естествено, че това ще е спахотел с всякакви процедури – кални бани , масажи , 
ароматерапия , сауна и т.н.Басейните ще са най – малко два – открит и закрит.В 
моя хотел клиентът ще е цар. 

 Питам се какво ме привлича в този професия и мисля , че на първо място е това , 
че ще работя с много хора , че ще посрещам не само гости от цяла България , а и 
от цял свят. 

Хората както и всичко в този живот са различни.Едни са по – затворени в себе си 
, други са по – общителни , трети са нещо средно.Мисля , че аз трябва да намеря 
начин да бъда добра с всички , защото това ще ми трябва в моята бъдеща 
професия. 

Професията хотелиер обединява в себе си много други професии.Не може да 
бъдеш добър Управител на хотел без да разбираш от готварство , сладкарство , 



мениджмънт, счетоводство.Аз ще трябва да бъда по малко и администратор , и 
екскурзовод ,и барман , и сервитьор ,и камериерка. 

За да мога да управлявам правилно моя хотел ще трябва да имам познания и по 
вътрешен дизайн и аранжировка , озеленяване , терапия и т.н.С две думи трябва 
да имам поглед върху всичко , което става в хотела.  

Това звучи малко страшничко , но човек е роден , за да се бори за съвършенство 
, за да постигне нещо , което да остане и след него.Аз ще дам всичко от себе си , 
ще направя всичко по силите си , за да се приближа до това съвършенство и да 
постигна своята мечта. 

За някои хора тази моя мечта за моята професия може да им се стори смела и 
нереална.Но така аз виждам бъдещето си и съм сигурна , че ще се боря за 
него.Може някой ден и вас да посрещна в моя хотел , усмихната и преуспяла.За 
мечтите на човека няма граници. 
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