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Η τοποθεσία: Rügen



Σο νησί  Rügen



Σο πρόγραμμα καλύπτει:
 Φρηματοδότηση μαθημάτων εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης

του υποψηφίου.

 Κατ’αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την συνέντευξη του υποψηφίου.

 Κατ’αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την έναρξη μιας προκαταρκτικής πρακτικής

άσκησης. 

 Κατ’αποκοπή δαπάνες ταξιδιού για την επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της

προκαταρκτικής άσκησης.

 Κατ’αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την έναρξη της επαγγελματικής κατάρτισης.

 Κατ’αποκοπή δαπάνες ταξιδιού επιστροφής σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της

επαγγελματικής κατάρτισης.

 Φρηματοδότηση μαθημάτων εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας με πλήρες ωράριο

στην Γερμανία, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση.

 Φρηματοδότηση ή προσφορά μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας παράλληλα με την

πρακτική άσκηση.

 Φρηματοδότηση ή προσφορά μιας οικονομικής βοήθειας παράλληλα με την

επαγγελματική κατάρτιση.

 Παροχές για τη διασφάλιση της διαβίωσης καθ’όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής

πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 Φρηματοδότηση ή προσφορά μιας κοινωνικής και επαγγελματικής-παιδαγωγικής

υποστήριξης καθ’oλη τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης.



Διαδικασία:

 Δικαιολογητικά .

Θετική απάντηση.

Μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα

 Πρακτική & συνέντευξη.

 Απόφαση για την έναρξη εργασίας.

 3 χρόνια επαγγελματικές σπουδές και πρακτική

εξάσκηση



Βιογραφικό σημείωμα 

 Όνομα
 Διεύθυνση
 E-Μail 
 Ημερομηνία γέννησης
 Σόπος γέννησης
 Γονείς και αδέλφια
 χολική φοίτηση
 Πρακτική εμπειρία 
 Γνώσεις ξένων γλωσσών και Η/Τ
 Ενδιαφέροντα 
 Επιθυμητό επάγγελμα



υνοδευτική Επιστολή  (Motivationsschreiben)

 Προσωπικά στοιχεία, τόπος καταγωγής και διαμονής

 Λόγοι για την επιλογή της ειδικότητας και της

συγκεκριμένης θέσης εκπαίδευσης

 Πρακτική εμπειρία, προσωπικά ενδιαφέροντα, 

εθελοντική δράση



Σα συμβεβλημένα ξενοδοχεία:

 Strandhotel Baabe



Cliff Hotel Rügen



IFA Ferien Rügen



Waldhotel Göhren



Ειδικότητες στο ξενοδοχείο



Α: ΕστιατόριοFachkraft Gastgewerbe



Α: ΕστιατόριοFachkraft Gastgewerbe

Προετοιμασία  πιάτου στην κουζίνα



Α: ΕστιατόριοFachkraft Gastgewerbe



Α: Εστιατόριο
Fachkraft Gastgewerbe

Σα άτομα σε αυτό τον τομέα:

 Υροντίζουν,  εξυπηρετούν και συμβουλεύουν πελάτες

 Παίρνουν παραγγελίες,  σερβίρουν το φαγητό και φτιάχνουν

τα ποτά στο μπαρ

 Διακοσμούν τα τραπέζια και το μπουφέ

 Προετοιμάζουν απλά πιάτα, κρύα πιάτα και γαρνιτούρες

 Τπηρεσία δωματίου

 Εξασφαλίζουν ότι τα δωμάτια είναι καθαρά και φιλόξενα.



Α: Εστιατόριο
Fachkraft Gastgewerbe

Για αυτό το επάγγελμα απαιτείται: 

 Επικοινωνία  με τον πελάτη

 Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των πελατών

 Ξένες γλώσσες

 Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας



Α: Εστιατόριο
Fachkraft Gastgewerbe



Α: Εστιατόριο
Restaurant-Fachmann



Α: Εστιατόριο
Restaurant-Fachmann

Κλείσιμο ταμείου στο τέλος της ημέρας:



Α: Εστιατόριο
Restaurant-Fachmann

Σα άτομα σε αυτό τον τομέα:

o τρώνουν και διακοσμούν τραπέζια
o Φαιρετούν τους επισκέπτες, κάνουν προτάσεις για τα φαγητά
και τα ποτά και δέχονται παραγγελίες
o ερβίρουν και ετοιμάζουν τους λογαριασμούς
o Επιλέγουν το μενού
o Room-Service
o Προετοιμάζουν εκδηλώσεις, όπως γάμους ή δεξιώσεις και
διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους



Α: Εστιατόριο
Restaurant-Fachmann

Για αυτό το επάγγελμα απαιτείται: 

o χολαστικότητα στην κουζίνα και στο εστιατόριο
o Επικοινωνία με τον πελάτη
o Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των πελατών
o Ξένες γλώσσες
o Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας 
o υνεργασία  (Σeamwork)



B: Κουζίνα
Koch (Μάγειρας)

Προετοιμασία πριν το μαγείρεμα:



B: Κουζίνα
Koch (Μάγειρας)

χεδιασμός μενού



B: Κουζίνα
Koch (Μάγειρας)

Σα άτομα σε αυτό το τομέα

 Αγοράζουν υλικά και φροντίζουν την αποθήκευσή τους
 Οργανώνουν τις εργασίες στην κουζίνα και βεβαιώνουν ότι
τα πιάτα ετοιμάζονται στην ώρα τους και με τη σωστή σειρά
 ε μικρότερες κουζίνες ψήνουν και διακοσμούν όλα τα πιάτα
 ε μεγάλες κουζίνες ειδικεύονται στην παρασκευή ορισμένων
πιάτων, όπως σαλάτες και πιάτα με κρέας ή ψάρι
 Τπολογίζουν τις τιμές



B: Κουζίνα
Koch (Μάγειρας)

Για αυτό το επάγγελμα απαιτείται: 

 Ευθύνη και προσοχή κατά την εργασία με τα τρόφιμα
 Σήρηση των κανόνων υγιεινής
 Προσαρμοστικότητα σε περιόδους αιχμής
 Ενδιαφέρον για τα μαθηματικά για τον υπολογισμό
ποσοτήτων
 Ενδιαφέρον για τη χημεία, επειδή χρειάζεται γνώση για την
σύνθεση των τροφίμων και των μεταβολών τους κατά την
αποθήκευση και την προετοιμασία



C: Υποδοχή
Hotelfachmann/-frau

Κρατήσεις



C: Υποδοχή Hotelfachmann/-frau       
Έλεγχος δωματίου



C: Υποδοχή
Hotelfachmann/-frau

Παραγγελία ποτών για το μπαρ



C: Υποδοχή
Hotelfachmann/-frau
Άτομα σε αυτό το τομέα:

 Κάνουν κρατήσεις και αντιμετωπίζουν τυχόν
παράπονα
 Προσπαθούν να κάνουν τη διαμονή των πελατών
όσο πιο ευχάριστη γίνεται
 Δραστηριοποιούνται σε όλα τα τμήματα ενός
ξενοδοχείου
 Διοργανώνουν εκδηλώσεις
 Εκδίδουν τιμολόγια
 Τπεύθυνοι για λογιστικά και απογραφή
 Διαπραγματεύονται με tour operators
 υμμετέχουν στις δραστηριότητες μάρκετινγκ



Για αυτό το επάγγελμα απαιτείται: 

 Ικανότητες επικοινωνίας
 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε συχνά μεταβαλλόμενες
συνθήκες εργασίας
 Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
 Ικανότητα έκφρασης και καλή ορθογραφία για γραπτή
επικοινωνία με τους πελάτες και πληροφορίες για τους επισκέπτες
 Γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών για την
εξυπηρέτηση ξένων πελατών
 τοιχειώδης γνώσεις μαθηματικών

C: Υποδοχή
Hotelfachmann/-frau



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Hotelkaufmann/-frau

χεδιασμός  εκδηλώσεων



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Hotelkaufmann/-frau

Κράτηση



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Hotelkaufmann/-frau

Σήρηση βιβλίων



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Hotelkaufmann/-frau

Σα άτομα σε αυτό το τομέα:

 Είναι υπεύθυνα για την ομαλή πορεία των
εργασιών σε ένα ξενοδοχείο και συντονίζουν
τους διάφορους κλάδους
 Γνωρίζουν την δουλειά στο χώρο υποδοχής, 
στους αποθηκευτικούς χώρους και στην κουζίνα
του ξενοδοχείου
 Έχουν γνώσεις λογιστικής, αγοράς, οργάνωσης, 
κοστολόγησης και τιμολόγησης
Οργανώνουν το προσωπικό
 Κάνουν κρατήσεις



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Hotelkaufmann/-frau

Για αυτό το επάγγελμα απαιτούνται:

 Ικανότητες επικοινωνίας
 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε συχνά
μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας
 Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
 Ικανότητα έκφρασης και καλή ορθογραφία για
γραπτή επικοινωνία με τους πελάτες
 Γνώση της αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών
για την εξυπηρέτηση ξένων πελατών
 Ενδιαφέρον για τα οικονομικά και τα μαθηματικά



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Veranstaltungskaufmann/frau  
Δημιουργία και επιμέλεια φυλλαδίων



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Veranstaltungskaufmann/frau

Επιλογή εκθεσιακού χώρου



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Veranstaltungskaufmann/frau

Τπολογισμός συνεδρίων



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Veranstaltungskaufmann/-frau

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων:
 χεδιάζουν την οργάνωση, την υλοποίηση και
την παρακολούθηση εκδηλώσεων
(εκθέσεις, συνέδρια, συναυλίες) 
 Παρέχουν συμβουλές στους πελάτες και
 υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια
 των εκδηλώσεων
 Λαμβάνουν υπόψη τεχνικές προδιαγραφές
 Αξιολογούν επιδόσεις
 Εκδίδουν τιμολόγια
 Δημιουργούν ιδέες για Marketing και διαφήμιση
 και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων



D: Οργάνωση/Λογιστικά
Veranstaltungskaufmann/-frau

(Τπεύθυνος εκδηλώσεων)

Για αυτό το επάγγελμα απαιτούνται:

 Δημιουργικότητα
 Διαπραγματευτικές ικανότητες για συζητήσεις
με τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες
Άριστη γνώση και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα
 Γνώσεις μαθηματικών
 Εξοικείωση με την πληροφορική



Καλή επιτυχία για

την συμμετοχή

στο πρόγραμμα!
Τποβολή δικαιολογητικών

έως 30.04.2013


