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Εταιρική Σχέση Euroserve
Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης
Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter)
Αρµοδιότητες

Καθήκοντα

Απαιτούµενες Γνώσεις

Απαιτούµενες ∆εξιότητες

Οργανώνει τα καθήκοντα
και το πλάνο ροής
εργασίας για την
µεγιστοποίηση της
απόδοσης των
διαθέσιµων πόρων

Οργανώνει τα καθήκοντα
της οµάδας και σχεδιάζει
τη ροή εργασιών

∆ιαθεσιµότητα προσωπικού

Συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορες
πηγές

Εργασιακοί ρόλοι προσωπικού
Τυπική δοµή της ροής εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης και της
κατανοµής των τραπεζιών στις βάρδιες

Καθορισµός προτεραιοτήτων στα καθήκοντα, τα
δικά του και της οµάδας, και ανάθεση
αρµοδιοτήτων όπου απαιτείται
Παρακολούθηση και εποπτεία εργασιών και
διαδικασιών

Κρατήσεις
∆ιαθέσιµα µενού και ποτά

Επίλυση προβληµάτων, όπου απαιτείται
Επικοινωνία µε το προσωπικό της κουζίνας, του
µπαρ και το λοιπό προσωπικό σερβιρίσµατος
∆ιαχειρίζεται µε
αποτελεσµατικότητα τις
παρεχόµενες υπηρεσίες
και τις σχέσεις µε τους
συναδέλφους και τους
πελάτες

Asset Τεχνολογική

Επιβλέπει την
προετοιµασία του χώρου
σερβιρίσµατος
(διευθέτηση και
ετοιµασία του χώρου)

Νοµοθετικές και επιχειρηµατικές
απαιτήσεις - υγιεινή και ασφάλεια στο
χώρο εργασίας, ασφάλεια τροφίµων,
σερβίρισµα αλκοόλ, κάπνισµα

Έλεγχος και διασφάλιση ότι ο χώρος και οι
εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις
νοµοθετικές και επιχειρηµατικές απαιτήσεις για
την ασφάλεια των επιχειρήσεων τροφίµων και
ποτών
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Θέµατα βάρδιας
Απαιτήσεις αριθµού θέσεων και
τραπεζιών
Αιτήµατα πελατών και τυχόν ειδικές
ανάγκες
Τρόποι προετοιµασίας και
τακτοποίησης των τραπεζιών για µια
σειρά από διαφορετικές λειτουργίες και
µορφές υπηρεσιών, Μενού
Τακτοποίηση και χρήση του εξοπλισµού
του µπαρ/εστιατορίου
Υποδέχεται τους πελάτες Πρωτόκολλο επιχείρησης και ότι
δηµιουργεί µια καλή εµπειρία φιλοξενίας
για τον πελάτη
Προσδοκίες των πελατών της
επιχείρησης

Εποπτεία της διευθέτησης των τραπεζοκαθισµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και
η ασφάλεια σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τους
χώρους της επιχείρησης, τις κρατήσεις και τη
διευκόλυνση του προσωπικού και των πελατών
Επίβλεψη και επίδειξη των διαφόρων τρόπων
και τεχνικών ετοιµασίας των τραπεζιών
Επίβλεψη και διασφάλιση της ορθής
τοποθέτησης και καλής λειτουργίας του
εξοπλισµού
Ανάληψη ή επίβλεψη της συνοδείας των
πελατών στο τραπέζι σύµφωνα µε την
κατανοµή των τραπεζιών και τις καθιερωµένες
διαδικασίες
Καλή επικοινωνία, λεκτική και µη

Πρότυπα συµπεριφοράς και τεχνικές
εξυπηρέτησης
∆οµή του µενού

Παρουσίαση του µενού και των ποτών στους
πελάτες

Προωθητικές ενέργειες σπεσιαλιτέ της
κουζίνας

Προτάσεις προς τους πελάτες και παροχή
βοήθειας στην επιλογή ποτού και γεύµατος
Αντιµετώπιση τυχόν αλλαγών στο µενού µε την
ελάχιστη δυνατή αναστάτωση της εξυπηρέτησης
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Παίρνει παραγγελίες

Κατανόηση των χαρακτηριστικών και
των απαιτήσεων του πελάτη
Ξένες γλώσσες

Ερµηνεία της γλώσσας του σώµατος και της
στάσης των πελατών

Χωρητικότητα του εστιατορίου ως προς
τον αριθµό των πελατών

Επίλυση προβληµάτων σε περιπτώσεις
υπεράριθµων κρατήσεων

(Όπως και για τον σερβιτόρο)
Αρχές γαστρονοµίας - εκτενή γνώση και
υπόβαθρο του µενού
Αρχές δίαιτας και διατροφής - πιθανές
παρενέργειες
Αρχές και εκτενή γνώση της οινολογίας
- γνώση των κρασιών / ποτών

Λήψη παραγγελίας, ακούγοντας προσεκτικά τις
επιθυµίες των πελάτη και παρέχοντας
πρόσθετες πληροφορίες όπου απαιτείται
Απάντηση σε ερωτήµατα άλλων σερβιτόρων
όταν ζητηθεί

Αρχές της µαγειρικής τέχνης - πώς είναι
παρασκευασµένο το φαγητό

Σερβίρει τα γεύµατα
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∆ιαδικασίες παραγγελίας και
εξυπηρέτησης του εστιατορίου

∆ιασφάλιση ότι οι παραγγελίες µεταφέρονται
στην κουζίνα µε την παρακολούθηση της ροής
εργασίας στο εστιατόριο

Τυπική δοµή της ροής εργασίας για το
σερβίρισµα των γευµάτων

Εποπτεία της ροής υπηρεσιών - σερβίρισµα
τροφίµων και ποτών

Τεχνικές σερβιρίσµατος τροφίµων και
ποτών

Λήψη διορθωτικών µέτρων για την προσαρµογή
της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των πελατών και τις πολιτικές
και διαδικασίες της επιχείρησης
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(Όπως και για τον σερβιτόρο)
•

Μέσα σερβιρίσµατος

•

Μεταφορά τροφίµων και ποτών
στα τραπέζια

•

Παρουσίαση των γευµάτων (π.χ.
υγιεινή, θερµοκρασία, κ.α.)

•

Κατάλληλη προσαρµογή

•

Κόψιµο και σερβίρισµα στο
τραπέζι

•

Χρήση εξοπλισµού καφέ και µπαρ

Τεχνικές σερβιρίσµατος (Silver Service)

Υποστήριξη του προσωπικού στην εφαρµογή
των τεχνικών σερβιρίσµατος τροφίµων και
ποτών
Εφαρµογή των σωστών τεχνικών
σερβιρίσµατος τροφίµων και κρασιού σε
διαφορετικά περιβάλλοντα

∆ιασφάλιση της εφαρµογής των νοµοθετικών
απαιτήσεων (συµπεριλαµβανοµένου του
σερβιρίσµατος αλκοόλ) και των επιχειρησιακών
διαδικασιών και ανάληψη διορθωτικών
ενεργειών, εάν προκύψουν τυχόν προβλήµατα
Καλή επικοινωνία µε τους συναδέλφους σε
καταστάσεις πίεσης
Αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων υγιεινής
και ασφάλειας µε την ελάχιστη δυνατή
αναστάτωση στους πελάτες
Ικανότητα εργασίας ως µέλος µιας οµάδας εστιατόριο και κουζίνα
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
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Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών

Υποστήριξη άλλων συναδέλφων στην
αντιµετώπιση αιτηµάτων / παραπόνων πελατών
Ακρόαση παραπόνων πελατών - διασφάλιση ότι
αισθάνονται σηµαντικοί
Αναγνώριση των πραγµατικών προβληµάτων
των πελατών
∆ιαπραγµάτευση συµβιβαστικής λύσης

Ολοκληρώνει την
υπηρεσία σερβιρίσµατος

Τυπική δοµή της ροής εργασίας για την
αποµάκρυνση των τροφίµων σύµφωνα
µε τους κανόνες υγιεινής, τις τεχνικές
διάθεσης απορριµµάτων και τη
νοµοθεσία
Καθιερώνει διαδικασίες για τη
διεκπεραίωση των λογαριασµών

∆ιαδικασίες
ολοκλήρωσης
λειτουργίας

Asset Τεχνολογική

Επίβλεψη της αποµάκρυνσης των τροφίµων και
των σκευών από το προσωπικό στο τέλος της
υπηρεσίας (καθώς και µεταξύ των «πιάτων»
όπου εφαρµόζεται)
Οργάνωση ή/και παρουσίαση του λογαριασµού
στους πελάτες όταν το ζητήσουν και διασφάλιση
της διεκπεραίωσής του σύµφωνα µε την
καθιερωµένη διαδικασία

Καθορίζει τη διάρθρωση και τους
ρόλους της επόµενης βάρδιας

Μέριµνα µιας αποτελεσµατικής διαδικασίας
παράδοσης και πληροφόρησης για το
προσωπικό της επόµενης βάρδιας (όταν η
λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται)

Εφαρµόζει τις πρακτικές και απαιτήσεις
µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης
εργασίας

∆ιαχείριση / επίβλεψη σύµφωνα µε τις
περιβαλλοντικές καλές πρακτικές:
•

της αποµάκρυνσης των χρησιµοποιηµένων
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Εφαρµόζει τεχνικές ελαχιστοποίησης
των απορριµµάτων και περιβαλλοντικής
ευαισθησίας για επιχειρήσεις τροφίµων
και ποτών

αντικειµένων και της µεταφοράς τους για
καθαρισµό
•

της απόρριψης των υπολειµµάτων τροφών,
των αναλωσίµων και λοιπών αντικειµένων
που µπορούν να ανακυκλωθούν

•

της αποθήκευσης και προετοιµασίας του
εξοπλισµού για την επόµενη υπηρεσία

•

της αποµάκρυνσης και καθαρισµού του
χώρου εργασίας, των επίπλων και του
εξοπλισµού

Καθιερώνει διαδικασίες για τα ανωτέρω

Καθιερώνει διαδικασίες και
αρµοδιότητες για τις βάρδιες /
υπηρεσίες

∆ιασφάλιση της ολοκλήρωσης της
προετοιµασίας για την επόµενη υπηρεσία µέσω
των καθιερωµένων διαδικασιών

Αναπτύσσει ευκαιρίες οµαδικής
εργασίας και ανατροφοδότησης

Καθοδήγηση της οµάδας στην ανασκόπηση και
αξιολόγηση των υπηρεσιών, και στον
προσδιορισµό πιθανών βελτιώσεων
Επικοινωνία µε τον ∆ιευθυντή του Εστιατορίου
ή τον Ιδιοκτήτη και ενηµέρωσή τους για σχετικά
θέµατα
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