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

Καθήκοντα

Απαιτούµενες Γνώσεις

Απαιτούµενες ∆εξιότητες

Προετοιµάζει το χώρο του
εστιατορίου για να
υποδεχτεί τους πελάτες

Ελέγχει τις κρατήσεις και
τα αιτήµατα των πελατών συνεννοείται µε την
υποδοχή

Προετοιµασία των χώρων του
εστιατορίου σύµφωνα µε τις
διαδικασίες της επιχείρησης που
κοινοποιούνται µέσω της εποπτείας\
συµβουλευτικής (work shadowing)

Εφαρµογή των κριτηρίων για την οργάνωση
των τραπεζιών και των πελατών

Οργανώνει οµαδικές
συναντήσεις για ειδικές
εκδηλώσεις

Εταιρικές διαδικασίες

Οµαδική εργασία

Προετοιµάζει τα τρόφιµα
(ψωµί, νερό, κτλ)

∆ιευθέτηση των τραπεζιών σχετικά
µε:

Ελέγχει τη διακόσµηση που έχει γίνει από το
προσωπικό ή εξωτερικό
εργολάβο

Asset Τεχνολογική

Επικοινωνία

•

Κουβέρ (ψωµί, νερό, κτλ)

•

Καρυκεύµατα

•

Τραπεζοµάντιλα

•

Μαχαιροπήρουνα

•

Ποτήρια

Εφαρµογή των βασικών κανόνων υγιεινής των
τροφίµων
Εφαρµογή τεχνικών για την τακτοποίηση των
τραπεζιών

“Working Together to Develop Competency Frameworks”
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Υποδέχεται τους πελάτες
σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο της
επιχείρησης

Υποδέχεται τους πελάτες

Εθιµοτυπικό εστιατορίου

Καλή επικοινωνία, λεκτική και µη

Επιβεβαιώνει την κράτηση
και τους οδηγεί στο
τραπέζι

∆οµή του µενού

Καλή εµφάνιση

Προωθητικές ενέργειες σπεσιαλιτέ
της κουζίνας

Φιλικότητα

Παρουσιάζει το µενού

Κατανόηση των χαρακτηριστικών
και των απαιτήσεων του πελάτη

Ερµηνεία της γλώσσας του σώµατος και της
στάσης των πελατών
Ενθύµηση ξεχωριστών επιθυµιών των πελατών

Ξένες γλώσσες
Παίρνει παραγγελίες για
φαγητά και ποτά

Παίρνει παραγγελίες για
ποτά

Αρχές γαστρονοµίας - εκτενή γνώση
και υπόβαθρο του µενού

Εφαρµογή τεχνικών για την παρουσίαση
κρασιών και ποτών

Κάνει προτάσεις

Αρχές δίαιτας και διατροφής πιθανές παρενέργειες

Εφαρµογή κριτηρίων για το συνδυασµό
φαγητών και ποτών

Αρχές και εκτενή γνώση της
οινολογίας - γνώση των κρασιών /
ποτών

Κατανόηση των αναγκών του πελάτη (π.χ.
δίαιτα) και ταίριασµα µε το µενού

Απαντάει σε ερωτήσεις
σχετικά µε το µενού
Παίρνει παραγγελίες
∆ίνει εντολές στην κουζίνα

Αρχές της µαγειρικής τέχνης - πώς
είναι παρασκευασµένο το φαγητό

Χρήση εργαλείων πληροφορικής (π.χ. PDA,
Notepad) για τη λήψη παραγγελίας και την
επικοινωνία µε την κουζίνα
Οµαδική εργασία - συνεργασία µεταξύ των
παραγγελιών ποτών και φαγητών

∆ιαδικασίες παραγγελίας και
εξυπηρέτησης του εστιατορίου
Πολιτισµικό υπόβαθρο

Asset Τεχνολογική

∆ιασφάλιση ότι οι παραγγελίες µεταφέρονται
στην κουζίνα µε την παρακολούθηση της ροής
εργασίας στο εστιατόριο
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Σερβίρει τα γεύµατα µε
κατάλληλες τεχνικές

Ελέγχει την πρόοδο της
παραγγελίας
∆ιασφαλίζει ότι το γεύµα
ανταποκρίνεται στην
παραγγελία του πελάτη
Παρουσιάζει τα γεύµατα
Καθαρίζει το τραπέζι
ανάµεσα στα γεύµατα
Ελέγχει ότι οι πελάτες
απολαµβάνουν το γεύµα /
µεριµνά για περαιτέρω
επιθυµίες

Ολοκληρώνει την
εξυπηρέτηση προς τους
πελάτες

Asset Τεχνολογική

Ελέγχει εάν οι πελάτες
έχουν τελειώσει

Τεχνικές σερβιρίσµατος τροφίµων
και ποτών

Εφαρµογή κριτηρίων σερβιρίσµατος φαγητών
και κρασιών

•

Μέσα σερβιρίσµατος

•

Μεταφορά τροφίµων και
ποτών στα τραπέζια

•

Παρουσίαση των γευµάτων
(π.χ. υγιεινή, θερµοκρασία, κα)

•

Κατάλληλη προσαρµογή

Εργασία σε συνθήκες πίεσης

•

Κόψιµο και σερβίρισµα στο
τραπέζι

Αποµνηµόνευση µεγάλων παραγγελιών

Χρήση εξοπλισµού καφέ και
µπαρ

Ακρόαση παραπόνων πελατών - διασφάλιση
ότι αισθάνονται σηµαντικοί

Τεχνικές Εξυπηρέτησης πελατών

Αναγνώριση των πραγµατικών προβληµάτων
των πελατών

∆ιαδικασίες καθαρισµού

∆ιαπραγµάτευση συµβιβαστικής λύσης

Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών και
έλεγχος ικανοποίησης

Εφαρµογή κριτηρίων για τη διευθέτηση του
λογαριασµού

•

Αποτελεσµατική εργασία µε την εφαρµογή των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Αποδοτική εργασία µε την ελάχιστη δυνατή
ενόχληση των πελατών
Οµαδική εργασία - εστιατόριο και κουζίνα

Παρατηρητικότητα

Παρουσιάζει το λογαριασµό ∆ιαδικασία τιµολόγησης

Παρατηρητικότητα

Μεριµνά για τη διαδικασία
πληρωµής

Λειτουργία εργαλείων και
συστηµάτων πληρωµών

∆εξιότητες επικοινωνίας

Κερνάει τους πελάτες
(ποτό, γλυκό, φρούτα, κτλ)

Πολιτική του εστιατορίου για
κεράσµατα στο τέλος του γεύµατος

Αποχαιρετά τους πελάτες

Εθιµοτυπία του εστιατορίου

∆ιπλωµατία - εκλεπτυσµένη και δυναµική
αντιµετώπιση
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Ολοκληρώνει τις
παρεχόµενες υπηρεσίες

Καθαρίζει και τακτοποιεί εκ
νέου το τραπέζι
Καθαρίζει το χώρο
Στρώνει το τραπέζι

∆ιαδικασίες διεκπεραίωσης
∆ιαδικασίες ολοκλήρωσης
παρεχόµενων υπηρεσιών

Ακρίβεια και ταχύτητα στην εκτέλεση των
εργασιών
Ικανότητα αξιολόγησης και επικοινωνίας µε την
οµάδα

Παίρνει αναφορά από το
προσωπικό - τυπικά και
άτυπα

Asset Τεχνολογική

“Working Together to Develop Competency Frameworks”

