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VERKEFNI MEÐAN Á VIN NUSTAÐAÞJÁLFUN STENDUR

Þegar þú ert í vinnustaðaþjálfun þarft þú að leysa ýmis verkefni af hendi (skoðaðu verkefnin hér að
neðan).
Verkefnin í námsferilsbókinni getur þú leyst undir handleiðslu leiðbeinandans þíns. Þú getur ekki leyst
öll verkefnin í einu og þú getur heldur ekki leyst öll vandamál í einu.
Þú verður að meta eftir aðstæðum á vinnustaðnum hvort og hversu mikinn tíma þú hefur til að leysa
verkefnin í vinnutímanum.
Það er mikilvægt að þú skrifir hjá þér minnispunkta eftir hvern vinnudag þar sem þú íhugar þá vinnu og
þau verkefni sem þú hefur sinnt og tekist á við. Ef upp hafa komið vandamál, spurningar vaknað eða önnur
mál þá skaltu ekki hika við að ræða það við leiðbeinandann þinn. Þú getur alltaf náð í hann í síma.

Verkefni
Það er mikilvægt að tryggja að námssamningurinn þinn hafi verið undirritaður af vinnuveitanda eða leiðbeinanda á fyrsta degi vinnustaðaþjálfunar.t
Það er mikilvægt að byrja hvern vinnudag á að ráðfæra sig við leiðbeinandann sem ráðleggur þér með þau
verkefni sem þú átt að taka þér fyrir hendur. Meðan á vinnustaðaþjálfun stendur þarft þú að fara á milli
deilda og starfa. Það er mikilvægt að þú og leiðbeinandi þinn komi ykkur saman um þann tíma sem þú ert
á hverjum stað.

Þú ættir að íhuga og skoða hvaða verkefni þú getur lokið við í námsferilsbókinni.

Meðan á vinnustaðaþjálfun stendur skalt þú reglulega leysa sjálfsmatsblöðin..

Fáðu aðstoð hjá leiðbeinanda til að ljúka við matsblöðin.
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VIÐVERULISTI

Vinnustaður

Leiðbeinandi

Tímabil

Gera þarf skýrslu á hverjum degi og fá undirskrift frá leiðbeinanda eða frá öðrum
hvers vinnudags.

ábyrgðaraðila í lok

Fylltu út fjölda stunda fyrir hvern vinnudag
Vika

1
2
3
4
5
6
7
8

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

Fjöldi
viðverust.

Fjöldi
fjarverust.

Undirskrift
leiðbeinanda
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Undirskrift leiðbeinanda
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Dags.

Vinnustaður

Leiðbeinandi

Tímabil

Gera þarf skýrslu á hverjum degi og fá undirskrift frá leiðbeinanda eða frá öðrum
hvers vinnudags.

ábyrgðaraðila í lok

Fylltu út fjölda stunda fyrir hvern vinnudag
Vika

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

1
2
3
4
5
6
7
8

Undirskrift leiðbeinanda

Dags.

Fjöldi
viðverust.

Fjöldi
fjarverust.

Undirskrift
leiðbeinanda
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GÁTLISTI FYRIR VINNU STAÐAÞJÁLFUN

Gátlisti fyrir ferðaskrifstofur
 Bókunarkerfi, Amadeus eða annað bókunarkerfi
 Samningsform og hugbúnaður fyrirtækis
 Hugbúnaður birgja og samningsform
 Eyðublöð fyrir mismunandi skráningar og bókunarkerfi
 Símkerfi og símaþjónusta
 Einkennisklæðnaður og reglur varðandi hann
 Samningar t.d við aðrar ferðaskrifstofur eða hótel
 Markaðsstefna fyrirtækis og hugbúnaður henni tengd
 Aðstaða fyrir starfsfólk s.s. kaffistofa og setustofa
 Móttaka viðskiptavina
 Húsbúnaður á vinnustað
 Stjórnendur fyrirtækis
 Fyrirtækjastefna
Gátlisti hótel
 Bókunarkerfi t.d. herbergjabókun, skoðunarferðir osfr.
 Blokkbókun
 Símkerfi
 Lyklakerfi
 Öryggiskerfi s.s brunavarnir osfr.
 Sjúkrakassi
 Einkennisklæðnaður og reglur varðandi hann
 Samningar t.d. við ferðaskrifstofur
 Fatahreinsun
 Markaðsmál
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 Vaktaplan
 Stjórnendur
 Fyrirtækisstefna
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VINNUSTAÐURINN – ÝMSAR UPPLÝSINGAR

4.1 Safnaðu saman ýmsum upplýsingum varðandi vinnustaðinn s.s. bæklinga, auglýsingar, nafnspjöld,
límmiða o.s.frv.

7
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Ferðaskrifstofur og hótel eru af öllum gerðum og stærðum og eru um allan heim, mismikil þjónusta í boði
osfr. Berðu saman þinn vinnustað við ferðaskrifstofuna/hótelið.
1. Hakaðu við þá eiginleika sem eiga við það fyrirtæki sem þú ert í vinnustaðaþjálfun í.
Reyndu að ná í upplýsingarnar í gegnum kynningarefni, bæklinga og heimasíðu fyrirtækisins.
Tegund reksturs







Starfsfólk
Einstaklingsrekið
Hlutafélag
Fjölskyldurekið
Keðja
…

Innréttingar / Stíll
 Nýtískulegt
 Hefðbundið
 Sveitastíll
 ...

Staðsetning 




Dreifbýli
Miðbær
Miðborg
…

Aðgengi





Almenningssamgöngur
Gangandi
Akandi
…






Eldri borgarar
Ekki verðmeðvitað fólk
Breytilegur hópur viðskiptavina
…

Viðskiptavinir





…

Ungt fólk
Verðmeðvitað fólk
Fastakúnnar
Viðskiptamenn
Fjölskyldur með börn

Lokaðir dagar
 …
 …

2.

Opnunartímar
 …
 …

Hverju þarf að huga að í upphafi dags?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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3.

9

Hverju þarf að huga að í lok dags?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4.2 Lýstu vinnustaðnum. Hver eru þín fyrstu viðbrögð?
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4.3 Teiknaðu upp skipurit af vinnustaðnum. Punktaðu niður lykilstarfmenn, við hvað þeir starfa og
ábyrgðarsvið hvers og eins í fyrirtækinu.

Student logbook – Hospitality and tourism

11

4.4 Skrifaðu stutta lýsingu hér að neðan á vinnustaðnum. (Hversu mörgum viðskiptavinum sinnir þú?
Hvernig er vinnan þín skipulögð? Hverjir eru að vinna með þér og hver er þinn næsti yfirmaður?)

12
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RITUN DAGBÓKAR

Enginn dagur er eins í vinnunni.
Lýstu eða gerðu uppkast að minnst þremur atvikum sem höfðu sérstöðu fyrir þig. Dæmin gætu falið í sér
eftirfarandi: fyrsta deginum, annasömum degi, heimsókn frá skólanum, hrósi frá viðskiptavini eða
yfirmanni.
Hvernig skrifa á dagbók? Nokkrir punktar og ráð:
Byrjaðu á að skrá dagsetningu atburðar.
Gefðu atburðinum sem þú lýsir titil …
Hvernig var vaktin/dagurinn og vinnuplanið?
Gekk dagurinn upp samkvæmt skipulagi?
Öðlaðist þú nýja reynslu í dag?
Hvernig leystir þú vandamál sem upp komu?
Hvers lags aðstoð fékkstu í vinnustaðaþjálfunni frá leiðbeinanda þínum og samstarfsfólki?
Hverju máttu alls ekki gleyma?
Skrifaðu stuttar setningar.
Notaðu orðabók.
Fáðu samstarfsmann eða leiðbeinanda til að fara yfir dagbókina.
Bættu við viðeigandi skjölum og myndum.

Vinsamlegast notaðu eyðublaðið á næstu síðu
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5.1

DAGBÓK

Skóli:
Fyrirtæki:
Nemandi:
Nám:
Nafn leiðbeinanda:
Nafn annars ábyrgðaraðila:
Námsstaða:

Dagsetning:

Verkefni:

Skýrsla/lýsing:

Dags.

Leiðbeinandi:

Dags:

Ábyrgðaraðili:

13
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HVAÐ LÆRIR ÞÚ MEÐAN Á V INNUSTAÐAÞJÁLFUN STE NDUR?

Í HVERJU FELST GÓÐ ÞJÓNUSTA?

Ferðaþjónustufyrirtæki, ferðaskrifstofur og hótel þurfa að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina og tryggja
að viðskiptavinurinn fái góða þjónustu. Meðan þú ert í vinnustaðaþjálfun munt þú m.a. læra eftirfarandi
atriði:
Viðskiptavinir hafa mismunandi þarfir sem þarf að uppfylla.
Samskipti við viðskiptavini, rétt nálgun.
Mikilvægi þess að nálgast viðskiptavininn rétt.
Hvers vegna það er áríðandi að halda skrár yfir viðskiptavini.

Viðskiptivinirnir eru þeir mikilvægustu í hverju fyrirtæki. Undir þjónustusamskipti flokk ast
öll samskipti við viðskiptavininn s.s augliti til auglitis, í síma, í gegnum tölvupóst ogönnur
bréfaskipti.
Áríðandi er að fyrirtæki hugsi vel um sína viðskiptavini og uppfylli óskir þeirra og þarfir.
Það skilar sér í að viðskiptavinurinn kemur aftur o g aftur.
Skilningur þinn á mismunandi þörfum viðskiptavina er afar áríðandi. Gott er að hafa eftirfarandi í huga:

Veita upplýsingar.
Veita ráðleggingar.
Taka við og senda skilaboð.
Halda skrá með upplýsingum um viðskiptavinina.
Bjóða aðstoð.
Leysa vandamál sem upp koma.
Eiga við óánægða viðskiptavini.
Bjóða auka þjónustu.
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6.2
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ÓLÍKIR VIÐSKIPTAVINIR

Mjög breiður hópur viðskiptavina notar ferðaþjónustu þar með talið fatlað fólk, fólk með sérþarfir, fólk
með ung börn osfr. Allir þessir viðskitpavinir þurfa hágæða þjónustu.
Til að veita viðskiptavinum sem besta þjónustu þarftu að skilgreina og mæta mismunandi þörfum þeirra.
Viðskiptavinirnir geta verið:
einstaklingar
í hópum
á mismunadi aldri
frá ólíkum menningarheimum
tungumálaörðugleika
Viðskiptamenn
Viðskiptavinir með sérþarfir t.d sjónskertir og heyrnaskertir, fólk í hjólastjól, folk með ung börn
osfr.

UTANAÐKOMANDI OG INNRI VIÐSKIPTAVINIR
Þjónusta við viðskiptavini á bæði við utanaðkomandi viðskiptivini og innri viðskiptavini þ.e samstarfsfólk.
Utanaðkomandi viðskiptavinir eru neytendur og gestir fyrirtækisins. Þeir greiða fyrir viðskiptin og ætlast til
að fá góða þjónustu. Mikilvægasti liður ferðaþjónustunnar eru utanaðkomandi viðskiptavinir, ef þeir væru
ekki til staðar þá færu engin viðskipti fram. Það er því afar áríðandi að þessir viðskiptavinir fái bestu
þjónustu sem völ er á. Meiri líkur eru þá á að þeir komi aftur og hvetji vini sína og kunningja líka til að
koma.
Innri viðskiptavinir eru samstarfsfólk þitt og þeir sem vinna í öðrum deildum. Það kann að hljóma
einkennilega en skyldur gagnvart samstarfsfólki eru þær sömu og gagnvart utanaðkomandi
viðskiptavinum.

Verkefni
Útbúðu lista yfir einstaklinga og fyrirtæki og flokkaðu þá eftir því sem við á: utanaðkomandi viðskiptavinir
og innri viðskiptavinir.
Utanaðkomandi viðskitpavinir

Innri viðskiptavinir

16
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Ávinningur af góðri þjónustu:
Fagleg þjónusta og gæði skila sér í margfalt, svo sem með:
aukinni sölu
ánægðum viðskiptavinum
fleirum viðskiptavinum sem koma aftur og aftur
betri ímynd
samkeppnisforskoti
Mikilvægt er að allt starfsfólk sýni þjónustulund gagnvart hvort öðru. Það skilar sér m.a. með:
jákvæðu starfsumhverfi
ánægjulegra og skilvirkara vinnuumhverfi
aukinni starfsánægju
auknum möguleika á starfsframa innan fyrirtækisins

6.3

HVAÐ ERU ÞJÓNUSTUGÆÐI?

Mikilvægt er að geta sett sig í spor viðskiptavinar og sagt að þú værir ánægður ef þú fengir sömu
meðhöndlun.

Helstu ástæður fyrir að fyrirtæki missa viðskiptavini sína eru að:
4% deyja eða flytja af svæðinu.
4% fljóta á milli fyrirtækja.
7% fylgja ráðleggingum um annað betra fyrirtæki
8% eru þrálátir nöldrarar
9% fara annað af því að það er ódýrara
68% hætta að versla við fyrirtækið vegna áhugaleysis starfsfólks.

Uppfylla þarf alla þætti ferðaþjónustu með gæði í huga til að mæta þörfum viðskiptavinarins vegna þessa
að hann er mikilvægasti hlekkurinn í rekstri farsæls fyrirtækis. Þjónusta við viðskiptavininn snúast um öll
samskipti við hann, t.d. augliti til auglitis þegar um sölu er að ræða, eða óbeint þegar tekið er á móti
kvörtunum. Eðli þjónutunnar sem veitt ere r mismunandi eftir greinum innan ferðaþjónustunnar.
Gæðaþjónusta setur alltaf þarfir viðskiptavinarins í fyrsta sæti og þetta ætti að vera höfðumarkmið allra
starfsmanna. Gæðaþjónusta krefst af þér sem starfsmanni að þú getir sett þig í spor viðskiptavinarins. Þú
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ættir að vera meðvituð/meðvitaður um hvernig þú vilt að komið væri fram við þig ef þú værir
viðskiptavinur og hagaðu þér samkvæmt því.
Góður skilningur þarf að vera á mikilvægi þess að góð þjónusta sé til staðar við viðskiptavininn sérstaklega
er þetta áríðandi í ferðaþjónustugreinum. Markmið flestra fyrirtækja er að viðskiptavinurinn sé ánægður
og allar þarfir hans séu uppfylltarþannig að hann komi aftur.

6.4

VIÐKYNNING

Fyrstu kynni eru afar mikilvæg og skipta mjög miklu máli í öllum viðskiptum, sérstaklega í ferðaþjónustu.
Þegar fólk hittist í fyrsta sinn skipta fyrstu sjö sekúndurnar afar miklu.
Að hafa skilning á því hvernig þú kynnir þig fyrir viðskiptavininum
áframhaldandi tengsl. Hér eru nokkur dæmi:

getur haft mikil áhrif á ykkar

klæðnaður
hreinlæti
persónulegir eiginleikar
framkoma
hegðun

Ofangreint skiptir allt máli hvort sem um er að ræða viðskipti augliti til auglitis, í gegnum síma, bréf eða
tölvupóst.

Nokkrir punktar sem gott er að hafa í huga :

Gakktu hreint til verks,vertu fyrirtækinu fyrirmynd, snyrtilegur klæðnaður osfr. skiptir máli.
Heilsaðu alltaf viðskiptavinum um leið og hann mætir á svæðið.
Ef þú ert upptekinn í verkefni , láttu viðskiptavininn vita að þú vitir af honum, brostu.
Haltu alltaf ró þinni.Slæmt skap og stress á ekki heima í vinnunni. Aldrei bregðast illa við, reyndu
að sitja á þér ef viðskiptavinur gerist of ágengur.
Taktu þér góðan tíma í að kynnast því sem fyrirtækið hefur uppá að bjóða bæði þjónustu og vöru.
Slíkur skilningur hefur mikið að segja í samskiptum við viðskiptavininn.
Vertu jákvæður þegar þú hefur samskipti við viðskiptavinina. Það getur stundum reynt á
þolinmæðina.
Mundu að þitt samstarfsfólk eru þínir viðskiptavinir líka og þess vegna bera að sýna þeim sömu
tillitsemi og utanaðkomandi viðskiptavinum.

Nú þegar þú hefur öðlast góða þjálfun í að koma fyrir og kynna þig verða öll samskipti og þjónusta auðveldari. Sérstaklega á þetta við um fasta viðskiptavini.
Vingjarnlegt viðmót, góð þjónusta, kurteisi og hlýja eru allt merki um faglega þekkingu, sérstaklega á þetta
við í ferðaþjónustugreinum.
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SAMSKIPTI VIÐ VIÐSKIPTAVINI

Flestir þeir sem starfa í ferðaþjónustu þurfa að vera í sambandi við viðskiptavininn. Þessi samskipti geta
ýmist verið augliti til auglitis, í gegnum síma eða bréfleg. Viðskiptavinir ætlast til að samskiptin séu fyrsta
flokks.
Í samskiptum við viðskiptavininn þarfu að nota viðeigandi:
málfar
raddbeitingu
hik og þagnir
líkamlega tjáningu

Einnig þarftu að geta:
Unnið af nákvæmni.
Hlustað og svarað viðskiptavininum.
Spurt viðeigandi spurninga
Í öllum tilfellum er hæfni til að eiga skilvirk samskipti við viðskiptavini innan eða utan fyrirtækisins
lykilþáttur í heildarreynslu viðskiptavinanna þegar þeir heimsækja eða hafa samband við fyrirtækið. Ef haft
er í huga það sem sagt var um að temja sér rétt viðhorf hér að ofan, er jákvæðni gangvart öðrum lykillinn
að því að leysa atvik sem upp kunna að koma í þjónustusamskiptum. Eftirfarandi listi skýrir út hvers vegna
þetta er svona mikilvægt::
Jákvæðni
Hvers vegna er gott að vera jákvæður í samskiptum?
Til að allir geti alltaf haldið ró sinni, líka þú.
Ef þú hefur stjórn á gerðum þínum hefur þú svigrúm til að hugsa, fylgjast með og gæta hlutleysis.
Það kemur í veg fyri að illt geti orðið verra, sem myndi þá gefa viðskiptavininum tilefni til að
kvarta meira.
Það vinnur gegn reiði og yfirgangi – það er erfitt að öskra á einhvern sem er rólegur og
yfirvegaður.

Verkefni

Viðskiptavinur þinn biður um reikninginn. Áður en þú afhendir reikninginn skaltu alltaf ganga úr skugga um
að það sem viðskiptavinurinn pantaði sé rétt sett fram á reikningnum. Fullvissaðu þig um að allt hafi verið
gert rétt til að koma í veg fyrir rugling hjá þér eða viðskiptavininum.

1. Gerðu grein fyrir því hvernig matur og drykkur er pantaður á borð. Sýndu hvernig pöntunin er
skráð og reikningurinn settur upp.
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2.Hvers slags form er haft á reikningnumt?

 Handskrifað
 Rafrænt
 Blanda af handskrifuðum og rafrænum reikningum
 Annars konar fyrirkomulag
3.Hverjir eru, að þínu mati, kostir þess kerfis sem verið era ð nota?

4.Hverjir eru óskostirnir við þetta fyrirkomulag að þínu mati?

5.Hver útbýr reikningana þar sem þú vinnur?

6.Hvað hefur leiðbeinandi þinn sagt þér að gera ef mistök eiga sér stað í reikningnum?

7.Hvar og hvernig fær gesturinn reikninginn sinn?

19
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8.Hvernig er hægt að ganga frá greiðslu?
Teldu upp mismunandi aðferðir.

Hafa þessar aðferðir fjárhagslegar afleiðingar fyrir fyrirtækið? Hvaða aðferðir getur þú notað?
Greiðslumáti

Fjárhagslegar afleiðingar fyrir fyrirtækið

Þú?
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MEÐHÖNDLUN KVARTANA

Þú verður að skilja hversu mikilvægt það er að hlusta á viðskiptavinina og halda rósemd. Ef þú getur ekki
svarað fyrirspurn eða kvörtun verður þú að vita hvenær þörf er að vísa viðskiptavini til yfirmanns.
Það er oftast gefandi og áhugaverð reynsla að eiga samskipti við viðskiptavini. Þrátt fyrir það koma alltaf
upp kvartanir viðskiptavina sem þú þarft að taka á. Kvartanirnar geta verið skriflegar, bornar upp í síma
eða augliti til auglitis. Það er mikilvægt að þú vitir hvernig þú eigir að meðhöndla þessar aðstæður og
hvenær og hvern þú eigir að biðja um aðstoð. Við meðhöndlun kvartana skaltu ávallt:
Hlusta vandlega á viðskiptavininn.
Afsaka allajafna öll óþægindi sem orðið hafa.
Láta viðskiptavininn vita að málið verði fullkomlega kannað og leiðrétt ef mögulegt er.
Reyna að átta þig á vandamálinu frá sjónarhóli viðskiptavinarins.
Halda rósemd og ekki rökræða við viðskiptavininn.
Finna lausn á vandamálinu, spyrja viskiptavininn hvað hann vilji og veita honum það ef það er
hægt. Ef ekki skaltu útskýra hvers vegna.
Komast að samkomulagi við viðskiptavininn en ekki taka þátt í kvörtun hans því þá er hætta á að
vandamálið hlaði utan á sig. Dæmi: “Ég veit hvað þú meinar ég er sjálf(ur) alltaf að hrasa um
vírinn og framkvæmdastjórinn hefur enn ekki gert neitt í þessu”.
Vera heiðarleg(ur) og ekki gefa loforð sem þú getur ekki staðið við.

Verkefni

Að meðhöndla kvartanir.
Starfsmaður í ferðaþjónustu er í reglulegum samskiptum við viðskiptavini. Útskýrðu hér að neðan hvernig
þú myndir takast á við mismunandi aðstæður sem upp geta komið.

Spurningar 1-3 tengjast hótelgeiranum og spuringar 4-6 tengjast ferðaskrifstofugeiranum.
1. Viðskiptavinur kemur til þín í gestamóttökunni og lætur þig vita að enginn klósettpappír sé á salerninu
og að það sé rusl á gólfinu.
Hvernig bregst þú við og hvernig myndir þú leysa vandamálið?
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2. Viðskiptavinur hefur bókað reyklaust hverbergi. Þegar hann skráir sig inn í gestamóttökunni uppgötvar
hann að mistök hafi átt sér stað í bókuninni og að eingöngu reykherbergi séu laus. Hann æsist gegn þér.
Hvernig myndir þú ræða við viðskiptavininn? Hvað myndir þú gera til að leysa vandamálið?

3. Birgðasali á ferskvöru hefur verið skilvirkur og hjálplegur við fyrirtækið þitt og þú hefur verið í góðu
sambandi við hann. Undanfarnar tvær vikur hafa gæðin á vörunum verið ófullnægjandi. Þú hefur heyrt frá
öðrum aðila að birginn eigi í persónulegum erfiðleikum en þú verður þrátt fyrir það að leysa þetta mál því
að lokum mun það hafa áhrif á vfyrirtækið sem þú vinnur fyrir og yfirmaður þinn er að kvarta yfir
gæðunum á vörunum.
Hvernig myndir þú leysa þetta vandamál?

4. Viðskiptavinur gengur inn á ferðaskrifstofuna þar sem þú vinnur. Hann er að koma úr skipulagðri ferð
með leiðsögumanni og er mjög óánægður vegna þess að leiðsögumaðurinn talaði hvorki né skyldi ensku
þannig að viðskipta-vinurinn gat ekki skilið það sem sagt var. Hann vill að kvörtunin verði meðhöndluð
strax og vill fá ferðina endurgreidda að fullu. Hvernig myndir þú leysa vandamálið þannig að hann verði
ánægður?
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5.
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Einn viðskiptavinur hefur samband við þig eftir að hafa verið í tvær vikur á hóteli á Mallorca. Hann
hringir vegna þess að hann er mjög óánægður. Honum finnst allt hafa farið úrskeiðis. Það var engin
loftkæling á herberginu og heldur enginn ísskápur. Þjónustan var mjög léleg og maturinn var
óásættanlegur. Ströndin var hættuleg og óhrein. Viðskiptavinurinn hótar að lögsækja
ferðaskrifstofuna sem þú ert að vinna á og selja söguna í blöðin.
Hvernig bregst þú við?

6. Hjón koma inn á ferðaskrifstofuna til þín eftir að hafa verið í skipulagðri dagsferð. Þau kvarta yfir
veðrinu. Hvernig bregst þú við?

Minnispunktar:
-

Hvernig hegðar þú þér fyrir framan viðskiptavin?

-

Hvernig ættir þú að hegða þér fyrir framan fólk?

-

Hvernig vill viðskiptavinurinn að þú meðhöndlir hann?

-

Hvernig ertu almennt í samskiptum við annað fólk?

-

Hver er þín skoðun á því hvernig þú leystir úr aðstæðunum hér að ofan?

-

Hvað getur þú gert til að halda viðskiptavininum ánægðum?

24
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Nokkur lykilatriði til að gera viðskiptavininn ánægðan:
Til að gera viðskiptavininn ánægðan er mikilvægt að fara í gegnum lykilatriðin 12 hér að neðan.Það er
langur vegur en ef þú fylgir þessum leiðbeiningum og hefur þau ávallt í huga munu þau tvímælalaust
hjálpa þér að gera viðskiptavininn ánægðan.
1. Augnsamband. Reyndu að ná augnsambandi við viðskiptavininn um leið og hann gengur inn.
2. Heilsaðu. Heilsaðu um leið og þú getur. Það sýnir að viðskiptavinurinn er mikilvægur.
3. Fjarlægð. Þú mátt hvorki vera of nálægt eða of langt í burtu frá viðskiptavininum.
4. Snerting. Ef möguleiki er á reyndu þá að heilsa með handabandi.
5. Rödd. Notaður röddina á áhrifaríkan hátt, með einlægni og áhuga.
6. Truflun. Ef þú leyfir truflun þá heldur viðskiptavinurinn að hann sé ekki mikilvægur.
7. Takk fyrir. Það er síðasta orðið sem viðskiptavinur þinn á að heyra þig segja.
8. Notaðu nöfn. Segðu nafn viðskiptavinarins ef þú getur.
9. Meðhöndlaðu alla eins. Þú veist aldrei hver verður þinn næsti viðskiptavinur.
10. Hlustaðu. Sýndu viðskiptavininum að þú hafir verið að hlusta.
11. Framkoma og útlit. Umhverfið á alltaf að vera snyrtilegt og starfsfólkið vel til fara.
12. Tímasetningar. Ekkert er eins öflugt fyrir viðskiptavininn og að finna að mál hans verði tekið fyrir
tafarlaust.
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SÍMASAMSKIPTI
Stundum fara samskipti við viðskiptavininn aðeins fram í síma. Reyndu að gera þessi samskipti eins
þægileg og þú getur. Lykillinn að góðum samskiptum í gegnum síma er einfaldlega að muna að
viðskiptavinurinn getur ekki séð þig. Hvernig þú hljómar í símanum hefur allt að segja.

Símsvörun:
-

Síminn skal aldrei hringja meira en fjórar hringingar. Ef ekki er mögulegt að svara innan þess tíma
ætti símsvari að taka við.

-

Svaraðu kurteislega í símann, nefndu nafn fyrirtækisins og bjóddu góðan dag eða kvöld eftir því
sem við á.

-

Fáðu nægilegar upplýsingar hjá viðskiptavininum svo þú getir beint símtalinu til réttra aðila ef þú
getur ekki leyst úr málinu sjáf(ur).

-

Skrifaðu samviskusamlega niður skilaboð. Á skilaboðum skal koma fram hver tók skilaboðin
ogklukkan hvað, hver hringdi, hvert var erindið og hvert er símanúmer þess sem hringdi?

-

Vertu kurteis og vingjarnleg(ur) í síma.

-

Kveddu á kurteislegan og viðeigandi hátt.

-

Gakktu úr skugga um að ekki heyrist nema í þér í símanum. Reyndu að koma í veg fyrir að önnur
hljóð í bakgrunni, svo sem tal annara og köll, heyrist í samtalinu.

-

Notist við sjálfvirkan símsvara eftir lokun. Svörun og kynning á símsvaranum eiga að vera skýr og
kurteisleg og passa þarf vela ð ekkert skvaldur eða önnur hljóð í bakgrunni.

Verkefni
1.

Að svara símanum á vinnustaðnum getur verið eitt af þínum verkefnum í stafsþjálfuninni. Fáðu
greinargóðar upplýsingar hjá yfirmanni um hvernig beri að svara í símann.
Skrifaðu niður á blað hvað það er sem þú þarft að segja þegar símanum er svarað.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Hvernig gefur þú samband á rétta manneskju? Spurðu einhvern hvernig þú gefur samband og skrifaðu
það hjá þér:
(Skrifaðu niður hvað þú myndir gera við eftirfarandi aðstæður:)
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Beðið er um gest í símann. Hvað gerir þú?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Það er beðið um yfirmann í símann. Hvernig gefur þú samband?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Viðskiptavinur hringir og ber upp fyrirspurn sem þú getur ekki svarað. Hvað ættir þú að gera?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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VIÐSKIPTAVINIR MEÐ S ÉRÞARFIR

Mikilvægt er að komið sé fram við viðskiptavini með sérþarfir eins og aðra viðskiptavini.
Það getur verið mjög mismunandi hverjar sérþarfir viðskiptavina eru og er því mjög mikilvægt að hafa
góðan skilning á því.
Ekki vera hrædd við að eiga samskipti við viðskiptavini með sérþarfir. Þeir eiga rétt á fyrsta flokks þjónustu
eins og aðrir. Ef þú ert ekki viss hvernig þú eigir að taka á þörfum viðskiptavina með sérþarfir skaltu
endilega spyrja samstarfsmenn þína eða yfirmann.
Verkefni

1. Notið plássið hér að að neðan til að skilgreina mismunandi sérþarfir viðskiptavina
a.
b.
c.
d.
e.
f
2. Hugsaðu þér fyrirtækið þar sem þú ert í vinnustaðaþjálfun. Hvernig aðstöðu býður vinnustaðurinn uppá
fyrir viðskiptavini með sérþarfir?

28
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10 SJÁLFSMAT MEÐAN Á VI NNUSTAÐAÞJÁLFUN STENDUR
1. Lýstu hér að neðan upplifun þinni á vinnustaðaþjálfuninni.

2. Hvað hefur þú lært á tímabilinu?

3. Hversu vel skyldir þú verkferlana?

4. Hvað hefur þú lært um sjálfa(n) þig og um vinnustaðaþjálfun?

5. Hvaða væntingar hafðir þú fyrir vinnustaðaþjálfunina og voru þær í samræmi við það sem þú upplifðir?
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6. Leið þér vel í vinnustaðaþjálfuninni?

7. Hvernig tóku starfsmennirnir þér?

8. Getur þú haft áhrif á eigin vinnuáætlun?

9. Getur þú tekið þátt í og haft áhrif á eigið starf? Taktu vinsamlegast fram þá þætti þar sem þú getur lagt
eitthvað til málanna.

10. Hver er ávinningurinn af að vinna á þessum stað?
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11. Lentir þú í vanda? Ef svo er, hvernig leystir þú úr honum?

12. Lýstu hvernig þér leið eftir að vinnustaðaþjálfuninni lauk.
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11 SKÝRSLA – DÆMI ÚR VINNUSTAÐANÁMINU
Gefðu dæmi um þá vinnu sem þú hefur innt af hendi í vinnustaðanámiu. Dæmin eiga að gefa grófa mynd
af því sem þú hefur lært á meðan á vinnustaðanáminu stóð. Þú getur látið fylgja með ljósrit af viðskiptum
sem þú hefur tekið þátt í, ljósmyndir eða myndbandsupptökur.
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12 MAT LEIÐBEINANDA – FYRIR NEMANDANN
Nemandinn fær eintak af eftirfarandi mati. Nemandinn mun biðja þig um að fylla út matsblaðið. Til þess
að matið verði sem fullkomnast er mikilvægt að þú ræðir við nemandann um það.
Nemandi:

Námsbraut:

Skólaár / bekkur /eining:

Leiðbeinandi:

Vinnustaður:

Dagsetning(byrjun/lok):
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1. FRAMMISTAÐA NEMANDA
Gefðu vinsamlegast til kynna frammistöðu nemanda á eftirfarandi kvarða. 4 gefa hæstu einkunn og 1
lægstu.

Samskipti

1

2

3

4

1

2

3

4

N/A

Fagþekking og skilningur
Fylgir leiðbeiningum
Hópvinna
Frumkvæði
Tillitssemi
Forystuhæfileikar
Fróðleiksfús

ANNAÐ:

UNDIRSTÖÐU ÞEKKING
Virkni – Aðlögunarhæfni og skilningur á nýjum upplýsingum
Virk hlustun – veitir fulla athygli
Gagnrýnin hugsun – bendir á styrkleika og veikleika og getur auðveldlega leyst
vandamál
Les í aðstæður
Ritað mál
Samhæfing

ANNAÐ:

N/A
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HÆFNI Á VINNUSTAÐ
Jákvætt viðhorf.
Viðeigandi klænaður.
Viðheldur hreinu og öryggu starfsumhverfi.
Skilur öryggistákn og viðmiðunarreglur.
Þekking á GÁMES og öðrum gæðakerfum.
Sýnir nákvæmni.
Ber kennsl á þarfir viðskiptavinar og/eða vandamál.
Leitar eftir viðbrögðum til að bæta gæðin.
Tekur við og notar uppbyggjandi gagnrýni.
Námsfús.
Hefur samskipti við aðra á nærgætinn, kurteisan og vinalegan hátt.
Notar líkamstjáningu (augnsamband, látbragð)
Virðir hugmyndir, skoðanir og framlag annarra.
Virðir reglur og eignir fyrirtækisins.

ANNAÐ:

Undirskrift /Leiðbeinandi

1

2

3

4

N/A

