Anunţ

Lucrator/-oare specializat/-a in sistemul gastronomic
Tip profesie
Tip pregătire
Durata pregătirii
Loc de desfăşurare a pregătirii

Profesie recunoscută cu pregătire
Pregătire profesională duală, reglementată de legea
pregătirii profesionale (BbiG
3 ani
Intreprinderi şi în şcoala profesională

Care sunt atribuţiile acestei profesii?
Lucratorii/-oarele specializati/-e in sistemul gastronomic organizeaza toate sectoarele unui
restaurant pe baza unui concept gastronomic implementat central si se ocupa de mentinerea
standardurilor stabilite. Ei reglementeaza procesele de activitate in achizitionare, in depozitare,
in bucatarie, in service, in serviciile pentru oaspeti resp. in vanzare si se ocupa si de
planificarea personalului. In afara de asta supravegheaza calitatea produselor, controleaza
evolutia costurilor si planifica si realizeaza masuri de marketing. Ei se ocupa de oaspeti,
proceseaza reclamatii si supravegheaza respectarea normelor de igiena si securitate in munca.

Unde se desfăşoară activitatea?
Lucratorii/-oarele specializati/-e in sistemul gastronomic depun activitatea in principal in
 restaurante cu autoservire
 lanturi fast-food
 in locari si restaurante cu concept gastronomic standardizat
 la localuri popas de autostrada
De regula isi desfasoara activitatea in incinta localurilor si a localurilor cu vanzare. In depozite
verifica stocul de marfa si se ocupa de depozitarea adecvata a marfurilor respective. In caz de
necesitate sustin si echipa in bucatarie. Facturile, calculele si planurile de serviciu le intocmesc
in birou.

Care sunt cerinţele?


In aceasta ocupatie atentia este deosebit de importanta, de exemplu trebuie respectata
mereu igiena in cadrul activitatilor in bucatarie, depozit si restaurant. Lucrul in echipa cu
alti lucratori specialisti in bucatarie si service presupune capacitatea de a lucra in
echipa. Controlul de sine este necesar de pilda la servirea oaspetilor nerabdatori.



In ce priveste contactul cu clientii precum si redactarea corespondentei sunt necesare
pe langa siguranta in ortografie si sintaxa si o capacitate buna de exprimare. In acest
sens sunt necesare cunostinte bune ale limbii germane. Importanta prezinta si limba
engleza, de exemplu in cadrul contactelor cu oaspeti din strainatate sau in cadrul unei
activitati in strainatate. Cunostinte solide in economie inlesnesc de exemplu
planificarea cumparaturilor si a vanzarilor, a activitatilor de depozitare sau marketing
precum si procesarea ofertelor de catering.
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