TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI VENDÉGLÁTÓ
10133006 sz. szakképesítés
800 óra | hagyományos és online órák
Ágazat: Turizmus – vendéglátás ágazat
A képzés díja:

320 000 Ft

(A vizsga díja várhatóan: 45 000 Ft)

A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket
hoz, partnerekkel, vendégekkel, munkatársakkal együttműködik.
Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését. Tudatos
szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást
végez, számításaihoz szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a
megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési
módokra
javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák,
átutalás, online fizetés is. A falusi vendéglátó a saját
gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevékenységet
végezhet. A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi
termékekből is álló vendéglátást folytathat. A vendégek részére
programokat
ajánl,
igény
szerint
szervez,
marketing
tevékenységet végez, valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos
gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is kézben tartja. Ellátja a
vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és
a logisztikai feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási
folyamatokat. Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket,
gépeket, berendezéseket, szerszámokat. Betartja a munka és
balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és
szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit.
Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, valamint az értékesítésbe
bekapcsolódó
utazásszervezőkkel.
A
vendéglátóhellyel kapcsolatos
adminisztrációs
tevékenységeket
precízen,
folyamatosan elvégzi.
Miért jelentkezz hozzánk?
- Célunk a minőségi képzés. Ennek érdekében
optimálisan ötvözzük a hagyományos és online
oktatást.
- A képzés végén nem engedjük el a kezed,
segítünk az akkreditált vizsgaközpontba
bejelentett vizsgára való jelentkezésben,
közreműködünk a vizsga lebonyolításában.
- Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.
- Értelemmel, érzelemmel, eredményesen állunk
a felnőttképzés szolgálatában 1996 óta.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

Iskolai előképzettség: alapfokú
iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági
követelmény: szükséges

A képzés intenzitása, időtartama:
2 alkalom/hét, 10 hónap
A képzés helyszíne:

-

Miskolc (igény esetén más
helyszínen is), és
digitális tér

Képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR)
szerinti kód:

-

1013 Szálláshely-szolgáltatás,
étkeztetés, vendéglátás

A vizsga akkreditált vizsgaközpontban
zajlik, amelynek vizsgatevékenységei:
- írásbeli
- projektfeladat

KAPCSOLAT
Kerekes-Hegedüs Renáta
70/943-5444
46/347-207
kerekesrenata@jakaboktatas.hu

