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Εταιρική Σχέση Euroserve
Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης
Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Βοηθός σερβιτόρου (Runner)
Αρµοδιότητες

Καθήκοντα

Απαιτούµενες Γνώσεις

Απαιτούµενες ∆εξιότητες

Ενεργεί ως σύνδεσµος
µεταξύ της κουζίνας και
του χώρου
σερβιρίσµατος

Παρακολουθεί τα σηµεία
εξυπηρέτησης της κουζίνας για να
διασφαλίσει την άµεση παραλαβή
των πιάτων

Τυπική δοµή της ροής εργασίας
στην επιχείρηση

Παρατηρητικότητα

Ελέγχει την ποιότητα των
τροφίµων σύµφωνα µε τις
καθιερωµένες προδιαγραφές

Πρότυπα ποιότητας της επιχείρησης

Μεταφέρει δίσκους και λοιπό
εξοπλισµό µε ασφάλεια και
σύµφωνα µε τις καθιερωµένες
διαδικασίες

Τεχνικές κρατήµατος δίσκου

Ειδοποιεί άµεσα τους
συναδέλφους για την ετοιµασία
των παραγγελιών

Καθιερωµένες διαδικασίες
παραγγελίας και εξυπηρέτησης

Asset Τεχνολογική

Συνεργασία µε την υπόλοιπη οµάδα προσωπικό κουζίνας και σερβιρίσµατος
Εφαρµογή των προτύπων ποιότητας
Επικοινωνία και επίλυση προβληµάτων αν δεν πληρούνται τα πρότυπα διαβούλευση µε τους συναδέλφους

Νοµοθεσία σχετικά µε την υγεία και
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και
την υγιεινή των τροφίµων

Εφαρµογή της νοµοθεσίας και των
καθιερωµένων διαδικασιών για τη
µεταφορά και διαχείριση των τροφίµων

Επικοινωνία µε το προσωπικό
εξυπηρέτησης

Ρόλοι και αρµοδιότητες των µελών
της οµάδας εξυπηρέτησης
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Συντηρεί τους χώρους
σερβιρίσµατος

Προσδιορίζει πρόσθετα είδη που
χρειάζονται από την κουζίνα

Απαιτήσεις προετοιµασίας για το
σερβίρισµα των γευµάτων

Αφαιρεί τα χρησιµοποιηµένα
αντικείµενα από τους χώρους
εξυπηρέτησης και τα µεταφέρει µε
ασφάλεια στο χώρο πλυσίµατος

Τυπικές δοµή της ροής εργασίας
συµπεριλαµβανοµένου του χώρου
πλυσίµατος

Σχεδιασµός και οργάνωση των ατοµικών
δραστηριοτήτων ως µέλος της οµάδας
σύµφωνα µε τις καθιερωµένες διαδικασίες

Καθαρίζει τους χώρους
εξυπηρέτησης

Καθαρισµός επιφανειών σύµφωνα
µε τους κανονισµούς υγιεινής των
τροφίµων / προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας

Ανάγνωση οδηγιών εξοπλισµού και υλικών
καθαρισµού

Κανονισµοί υγιεινής

Απόρριψη υπολειµµάτων τροφών µε
ασφαλή και αποτελεσµατικό τρόπο
σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις
πρακτικές της επιχείρησης

∆ιαχειρίζεται τα υπολείµµατα
τροφών και τα χρησιµοποιηµένα
αντικείµενα σύµφωνα µε τους
κανόνες υγιεινής και τις πρακτικές
της επιχείρησης

Καθιερωµένες πρακτικές για την
απόρριψη των υπολειµµάτων
∆ιαδικασίες για είδη µιας χρήσης,
(χαρτοπετσέτες, οδοντογλυφίδες)

Απορρίπτει τα ανακυκλώσιµα υλικά ∆ιαδικασίες ανακύκλωσης της
σύµφωνα µε τους κανονισµούς και επιχείρησης
τις πρακτικές της επιχείρησης

Βοηθάει σε ανάγκες
της τελευταίας στιγµής

Asset Τεχνολογική

Εποπτεία των χώρων υπηρεσιών
Εντοπισµός και αποκατάσταση πιθανών
ελλείψεων στα είδη εξυπηρέτησης

Ικανότητα ασφαλούς εφαρµογής των
οδηγιών, γραπτών και προφορικών

Κατανόηση των διαδικασιών ανακύκλωσης
και αποτελεσµατική εφαρµογή τους

Τακτοποιεί τα τραπέζια σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία και τις
καθιερωµένες πρακτικές

Επιχειρησιακές διαδικασίες
διαχείρισης των τραπεζοµάντιλων

Εφαρµογή των καθιερωµένων διαδικασιών
καθαρισµού των τραπεζοµάντιλων

Προµηθεύεται, όταν χρειάζεται,
κάτι που ζητείται ξαφνικά

Γνώση των προµηθειών της
επιχείρησης

Ικανότητα γρήγορης δραστηριοποίησης

“Working Together to Develop Competency Frameworks”

