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Εταιρική Σχέση Euroserve
Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης
Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Οινολόγος (Wine waiter, Sommelier)
Αρµοδιότητες

Καθήκοντα

Απαιτούµενες Γνώσεις

Απαιτούµενες ∆εξιότητες

Σχεδιάζει τον κατάλογο
των κρασιών ή κοκτέιλ

Επιλέγει τα κρασιά και τα
ποτά που πρέπει να
περιλαµβάνονται στο
µενού

Πλήρης γνώση των κρασιών και ποτών που
υπάρχουν (ακόµα και τις νέες µάρκες)

Εφαρµογή των γνώσεων, ώστε να
γίνεται η σωστή αντιστοιχία µεταξύ
των κρασιών / ποτών και των
γευµάτων

Εξασφαλίζει ότι τα κρασιά
και τα ποτά που
περιλαµβάνονται στον
κατάλογο ταιριάζουν στο
µενού των γευµάτων
Επιλέγει το έντυπο και τις
πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον
κατάλογο των κρασιών ή
κοκτέιλ

Asset Τεχνολογική

Εκτός από τα κρασιά, γνώση των
αλκοολούχων ποτών, όπως τα κοκτέιλ,
απεριτίφ, µπύρες, λικέρ και µπράντι

Καλή επικοινωνία µε τον σεφ

Γνώση των γευµάτων και πως αυτά
συνδυάζονται µε το κρασί
Βασικές αρχές και µέθοδοι για την προώθηση
και την πώληση του κρασιού και των άλλων
ποτών. Αυτό περιλαµβάνει την εµπορική
στρατηγική και τακτική σχετικά µε το πώς να
γίνει µια λίστα κρασιών ή κοκτέιλ, λαµβάνοντας
υπόψη τους τύπους των πελατών που
υπάρχουν στην περιοχή.

Καλή παρουσίαση
Εφαρµογή των αρχών του µάρκετινγκ

“Working Together to Develop Competency Frameworks”
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∆ιαχειρίζεται την κάβα
και το µπαρ

Παραγγέλλει, ελέγχει και
αντικαθιστά τα
αποθέµατα (στοκ)

Παρακολούθηση των αποθεµάτων

Οικονοµική διαχείριση

Γνώση των προµηθευτών: από που µπορεί
κανείς να αγοράσει τα καλύτερα κρασιά / ποτά
µε την καλύτερη ποιότητα και τιµή

Αξιολόγηση αποθεµάτων και λήψη
απόφασης αγορών
∆ιαχείριση Αποθήκης

∆ιαχείριση αποθήκης
Επικοινωνεί µε τους
προµηθευτές και
χειρίζεται τις παραλαβές

Θέµατα διανοµών και παραλαβών

Καλές ικανότητες επικοινωνίας

Νοµοθεσία σχετικά µε τις διαδικασίες
συµβάσεων και πληρωµών

∆εξιότητες διαπραγµάτευσης

∆ιαδικασίες της επιχείρησης
∆ιαχειρίζεται το µπαρ

Νοµοθεσία αναφορικά µε την αποθήκευση και
το σερβίρισµα αλκοόλ

Οργάνωση του µπαρ
Προσοχή στη λεπτοµέρεια

Βασικές αρχές µάρκετινγκ, τρόποι
παρουσίασης των διαφόρων ποτών και
οργάνωση του χώρου και της λειτουργίας του
µπαρ
Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης
των διαφόρων κρασιών και ποτών
Βοηθάει τους πελάτες
στην επιλογή του
κατάλληλου κρασιού /
ποτού για το γεύµα τους

Asset Τεχνολογική

Παρουσιάζει τον
κατάλογο κρασιών /
ποτών στους πελάτες

Χαρακτηριστικά του κάθε κρασιού της λίστας
του µενού, ακόµη και για κρασιά που
προέρχονται από άλλες χώρες

Καλή επικοινωνία - λεκτική και µη
Καλή παρουσίαση

“Working Together to Develop Competency Frameworks”
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∆ίνει πληροφορίες για τα
ειδικά χαρακτηριστικά
των κρασιών και ποτών
του µενού
Συµβουλεύει τους
πελάτες για την καλύτερη
επιλογή κρασιού / ποτού
για το γεύµα τους,
λαµβάνοντας υπόψη τις
προσωπικές προτιµήσεις
του πελάτη

Γνώση για τις περιοχές, τις ποικιλίες σταφυλιών Φιλικότητα
και τους αµπελώνες των ποικιλιών κρασιού
∆υνατότητα να προτείνει στους
πελάτες το κατάλληλο ποτό για την
Χαρακτηριστικά των γευµάτων
γεύµα τους
Κριτήρια αντιστοίχισης κρασιού / ποτού και
φαγητών
Εθιµοτυπία εστιατορίου
Κατανόηση του προφίλ και των απαιτήσεων
των πελατών
Ξένες γλώσσες

Σερβίρει τα κρασιά και
τα ποτά µε σωστό
τρόπο

Ετοιµάζει τα απαιτούµενα
µέσα για το σερβίρισµα
(µεταφορέας, πάγος κλπ)
Εξασφαλίζει ότι τα κρασιά
και τα ποτά έχουν τη
σωστή θερµοκρασία
Υποστηρίζει τη δοκιµή
από τους πελάτες

Βοηθάει το υπόλοιπο
προσωπικό να
αποκτήσει γνώσεις για
τα κρασιά και τα ποτά

Asset Τεχνολογική

Παρέχει πληροφορίες για
τα κρασιά και τα ποτά στο
υπόλοιπο προσωπικό και
βεβαιώνεται ότι γνωρίζει
τον κατάλογο κρασιών

Πώς πρέπει να σερβίρεται κάθε τύπος κρασιού
/ ποτού: θερµοκρασία, ειδικές µέθοδοι, κλπ.

Σωστός τρόπος σερβιρίσµατος των
κρασιών / ποτών

Γνώσεις σερβιρίσµατος κρασιού στο ποτήρι

Φιλικότητα

Εθιµοτυπία εστιατορίου συµπεριλαµβανοµένων Καλή παρουσίαση
των τρόπων υποστήριξης της γευσιγνωσίας
από τους πελάτες
∆εξιότητες επίλυσης προβληµάτων
Πρωτόκολλο αντιµετώπισης παραπόνων

∆εξιότητες επικοινωνίας

Γνώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
κάθε κρασιού / ποτού

Καλή επικοινωνία µε τα άλλα µέλη της
οµάδας

∆ιαδικασίες κατάρτισης / καθοδήγησης

Οµαδική εργασία

“Working Together to Develop Competency Frameworks”

