TECHCOLLEGE – 2. HALVÅR 2020
TJENERKURSER

*VINOPLEVELSER 1

*SERVERING OG SERVICE

Uge 40: Den 28. - 29. sep 2020, kl. 08.00 - 15.25

Uge 43: Den 19. - 21. oktober 2020, kl. 08.00 - 15.25

På dette kursus læres der følgende:
• Informere gæsten om vinens karakteristika med hensyn til
farve, bouquet, smag, sødme og tørhedsgrad samt gæsteforklare valg af korrekt vin til bestemte retter og menuer på
et grundlægende niveau.
• Gæsteforklare om vinfremstilling og vinens historie på basis
af grundlægende viden.
• Tolke vinetikettens oplysninger, foretage indkøb og opbevaring af vin samt udarbejde vinkort.
• Smagsvurdere udvalgte vine fra førende vinproducerende
lande i verden.

Her lærer du at:
• Forestå opdækning i a la carte restauranten og bestille kreative dekorationer med evt. blomster/frugt/grønt passende
til sæson.
• Yde service af høj kvalitet i forbindelse med servering.
• Stå for opdækning og afrydning af borde.
• Servere a la carte-retter.
• Servere morgenmad og brunch.
• Flambere, tranchere, filetere og anrette tallerkener fra stikbord samt udføre miks af salater og dressinger.
• Prissætte menu og vine samt lave opgørelse og afregning
af den daglige omsætning.

2 DAGE, AMU-NR 48874

*Kurset er godkendt som 6 ugers jobrettet uddannelse for
ledige.

3 DAGE, AMU-NR. 48873

*Kurset er godkendt som 6 ugers jobrettet uddannelse for
ledige.
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Økonomi og tilskud
Hvis kursusdeltager har uddannelse
på faglært niveau, er prisen på kurserne fra 126 kr. pr. dag, og der kan
opnås VEU-godtgørelse til arbejdsgiver på op til 881 kr. pr. dag. Og har
kursusdeltager mere end 120 km t/r
til skolen, ydes der tilskud til kost og
logi på op til 500 kr. pr. døgn samt
tilskud til transport.
Læs mere om økonomi og tilskud på
techcollege.dk/efteruddannelse
Tilmelding
Tilmelding foregår via skolens
hjemmeside techcollege.dk. Klik
på ”efteruddannelse” og klik
på ”gastronomi og ernæring”,
hvorefter du vælger ”tjener”.
For tilmelding til AMU-kurserne,
linkes du til efteruddannelse.dk,
hvor tilmelding foretages og
VEU-godtgørelse søges.
Kontakt og mere information
om kurserne:
Jannie Rank Ringgaard
Uddannelseskonsulent
Mobil: 2526 6716
Mail: jari@techcollege.dk

SKAB UNIKKE GÆSTEOPLEVELSER
3 DAGE, AMU-NR: 49022

Uge 45: Den 4. - 6. november 2020, kl. 08.00 - 15.25
På dette kursus lærer du følgende:
• Afstemme gæstens forventninger og optræde dialogbaseret i din interaktion med gæsten.
• I mødet med gæsten at anvende viden om virksomhedens
koncept og produkter til at skabe merværdi for gæsten.
• Med afsæt i virksomhedens koncept og produkter benytte
de fem klassiske sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og
følesansen) i skabelsen af gæsteoplevelser sammen med
gæsten.
• At skabe personlige oplevelser sammen med gæsten, så
gæsten får lyst til at komme igen og anbefale virksomheden til andre.

Kontakt og support om
tilmelding og VEU-godtgørelse:
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær
Telefon: 7250 5271
gira@techcollege.dk

Det er din arbejdsgivers kontor/administration, der skal tilmelde dig og
søge VEU-godtgørelse.
Alle kurser holdes på
TECHCOLLEGE
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
Inden kurset vil du modtage en indkaldelse samt praktisk information.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på TECHCOLLEGE.

BARISTA-, KAFFEOG TEOPLEVELSER
3 DAGE, AMU-NR 48866
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Du lærer følgende:
• Fremstille kaffe, te og kakao ved hjælp af traditionelle og
moderne metoder.
• Vejlede gæster i deres valg af varme drikke ud fra produktets egenskaber.
• Kvalitetsbedømme forskellige kaffe-, te- og kakaotyper ud
fra deres oprindelse og forarbejdning samt konventionelle
og økologiske dyrkningsmetoder.
• Betjene, rengøre og vedligeholde udstyr, som bruges til at
fremstille varme drikke.
• Smagsvurdere udvalgte vine fra førende vinproducerende
lande i verden.

