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Εταιρική Σχέση Euroserve
Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης
Επαγγελµατικό Περίγραµµα: ∆ιευθυντής Εστιατορίου (Restaurant Manager)
Αρµοδιότητες

Καθήκοντα

Απαιτούµενες Γνώσεις

Απαιτούµενες ∆εξιότητες

∆ιευθύνει τις
δραστηριότητες της
επιχείρησης

Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία
του εστιατορίου

Νοµοθετικές και επιχειρηµατικές
απαιτήσεις - υγιεινή και ασφάλεια στο
χώρο εργασίας

Ακρίβεια στους υπολογισµούς και
διαχείριση του προϋπολογισµού

Αναλύει και σχεδιάζει τις πωλήσεις
και την αποδοτικότητα του
εστιατορίου

Μαθηµατικά
Πολιτική και διαδικασίες της
επιχείρησης

∆ιαχείριση οικονοµικών συναλλαγών

Οργανώνει τις δράσεις µάρκετινγκ
(π.χ. διαφηµιστικές εκδηλώσεις &
εκπτωτική πολιτική)

Ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς

Ετοιµάζει αναφορές στο τέλος της
βάρδιας / εβδοµάδας (π.χ. έλεγχος
προσωπικού, έλεγχος αποθεµάτων
φαγητού & πωλήσεις)

Καλή οργάνωση και προσοχή στη
λεπτοµέρεια

Αναπτύσσει και υλοποιεί σχέδια
ανάπτυξης των πωλήσεων, των
κερδών και του προσωπικού

Asset Τεχνολογική

“Working Together to Develop Competency Frameworks”
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Καθορίζει τον προϋπολογισµό και/ή
τον συµφωνεί µε τη διοίκηση
Οργανώνει και συντονίζει το
εδεσµατολόγιο
Επιβλέπει και παρακινεί
το προσωπικό και
αναπτύσσει ισχυρούς
δεσµούς µε τους
πελάτες

Συντονίζει το σύνολο των
λειτουργιών του εστιατορίου κατά τη
βάρδια του
∆ιαχειρίζεται και καθοδηγεί το
προσωπικό

Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες προς
τους πελάτες

∆ιακριτική και διπλωµατική
συµπεριφορά

Εδεσµατολόγιο, διαθέσιµα φαγητά και
ποτά, πιάτα ηµέρας, προωθητικές
ενέργειες

Παρακίνηση και διαχείριση
προσωπικού
∆εξιότητες εξυπηρέτησης πελατών

Ανταποκρίνεται στα παράπονα των
πελατών

Βασικές γνώσεις λειτουργίας της
κουζίνας

∆εξιότητες επικοινωνίας

∆ιασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι
τηρούν τους κανόνες εµφάνισης

Αποτελεσµατικότητα και διατήρηση
ηρεµίας σε συνθήκες πίεσης

Καλωσορίζει τους πελάτες και
οργανώνει τις κρατήσεις

∆εξιότητες οµαδικής εργασίας
∆εξιότητες πωλήσεων

Προτείνει στους πελάτες µενού και
επιλογή κρασιού
Προσλαµβάνει, εκπαιδεύει και
παρακινεί το προσωπικό
Οργανώνει και επιβλέπει την κουζίνα
(π.χ. σερβίρισµα & καθαριότητα)

Asset Τεχνολογική

Αναγνώριση αναγκών εκπαίδευσης
του προσωπικού
Επίβλεψη και συντονισµός
κρατήσεων
∆εξιότητες επίλυσης προβληµάτων
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Ελέγχει τους κανόνες
υγιεινής και ποιότητας
της επιχείρησης

∆ιασφαλίζει υψηλά πρότυπα
ελέγχου ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας

∆ιαχείριση αποθεµάτων

Ελέγχει τα αποθέµατα και
παραγγέλλει προµήθειες

∆ιαχείριση Ποιότητας

Συντονισµός πολλών ταυτόχρονα
πραγµάτων

Κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας
Καλή οργάνωση και µεθοδολογική
προσέγγιση
Ανεξάρτητη εργασία

Φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιµα
στο ταµείο ώστε να γίνεται οµαλά η
πληρωµή των λογαριασµών
Βοηθάει σε κάθε τοµέα του
εστιατορίου όταν το απαιτούν οι
συνθήκες

Asset Τεχνολογική

“Working Together to Develop Competency Frameworks”

