Brancheudvalget

3921Narsaq

E r n æri n g s øs si st e ntføg e ne

Tlf.: 661313 - Far 661333 - e-mail: inuili@attatgl

FIRMANAVN OG ADRESSE
Tlf:
Fax:

e-mail:
Arbejdsgivernr.:
Etablerinssdato:

L,4,RERSTEDET
Indehaver:

Daglig leder:

VIRKSOMHEDSTYPE

GODKENDELSE SØGES I:

!Hotrt

flror.r.efaget

!rantine

f
l-lRestaurant

I

C

uf.teri a/kantineas

si

stentfaget

!lusugerskib

flti.".rfaget

!cur.

!Institution

!cur.t.riu
** Angiv

arten:

lAndet

**

!n

".ptionistfaget

!

ftot.Vtorismeas sistentfaget

!

E-*rings

as

s

i

stentfaget

Ferier og sæsonlukningsperioder
Virksomheden har ferielukket i perioden fra

ril

Virksomheden har sæsonlukket i perioden fra

ril

Kokkefaget
Udffldes ved ansøgning om godkendelse som lærersted i kokkefaget
Menukort

!r'

Foretages kødudskæring i virksomheden
Anvendes følgende i virksomheden:

lo.mirt n*.i

luøireu lot, r,.g lrrho.ryg [rarueøue lrist !vlo,
nt"- lY, g.,,t !a"at kødsrykker
!a'a.t

Den fagligt ansvarlige kontaktperson for oplæring af kokkelærlinge er:

Tjenerfaget
Udfyldes ved ansøgning om godkendelse som lærersted i tjenerfaget
Menu- os vinkort
Forekommer

ivirksomheden lls.lrkub.t
Antal

Former for

servering:

siddepladser

lfransk

!e

h carte
Antål siddepladser

ntdterten lEngelsk lstituoro

Den fagtigt ansvarlige kontaktperson for oplæring af tjenerlærlinge er:

Ir,rgl.

PERSONALEFORHOLD
Udfyld for

deUd e fag, der søges godkendelse

for

Deltid

Hettid

Antal faglærte kokke ansat på helårsbasis
Antal faglærte Cafeterialkantineassistenter på helårsbasis
Antal receptionister ansat på helårsbasis
Antal ikke faglærte receptionister med mere end 4 års
brancheerfatit g ansat på helårsbasis

Antal faglærte ernæringsas sistenter/køkkenledere/økonomaer
Antal ikke faglærte køkkenmedarbejdere med mere end 3
års brancheerfaring ansat på helårsbasis

Antal åglærte tjenere
Antal ikke faglærte køkkenmedarbejdere med mere end 3
års brancheerfaring ansat på helårsbasis

Antal faglærtn hoteUturi

smeas

s

i

stenter

Sæsonmedarbejdere - Art:

Ansatte lærlinge
Virksomheden har følgende antal lærlinge under uddannelse:

C"f.t

!rorurhrlinge

I

!E--.ingsassistentlærlinge

lHot

rialkantineassistentlærlinge

Vtoristassistentlærlinge

!rj.tr.tlærlinge
!Receptionstlærlinge

Virksomheden har følgende åbningstider:

kl.
Tirsdag fra kl.
Onsdag fra kl.
Torsdag fra kl.
Fredag fra kl.
Lørdag fra kl.
Søndag fra kl.
Mandag fra

Reception

Køkken

Restaurant

til
til
til
til
til
til
til

kl.
Tirsdag fra kl.
Onsdag fra kl.
Torsdag fra kl.
Fredag fra kl.
Lørdag fra kl.
Søndag fra kl.
Mandag fra

til
til
til
til
til
til
til

kl.
Tirsdag fra kl.
Onsdag fra kl.
Torsdag fra kl.
Fredag fra kl.
Lørdag fra kl.
Søndag fra kl.
Mandæ fra

til
til
til
til
til
til
til

Receptionistfaget
Udfyldes ved ansøgmng om godkendelse som uddannelsessted i receptioniståget
Udfyldes ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted i receptionistfaget

Antal værelser i alt
Enkeltvær. m/bad

Dobbelwær. m/bad

Suiter

Enkelwær. u/bad

lR.r..ngsvær. mlbad
Dobbeltvær. u/bad

l-lRestauranter

!n.ri.tejligheder

!foof.rencelokaler

Udstyr i receptionen:

flmn

Omstillingsbord

!ropimaskine

!eU-eringsanlæg

nP.trot

[n

søgeanlæg

!ret.ra"

l-lKasseapperat

t-] ^.
I lJKnvemasKrne

gt.maskine

lnuaioanlæg

!r.t.*

nlnternet

Hotellets gæster opdelt i kategorier:

%

Forretningsfolk

Turister

Skandinavisk talende

Grupper:

Grønlandstalende

Y"

%

Kurser % Andet

Tysktalende

%

%

Andre

%

Englelsktalende

%

Den fagligt ansvarlige kontaldperson for oplæring i receptionistfaget er.

fete ria/kantinea ssistentfa get
Udfyldes ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted i
cafet eria/kantineas si st entfaget
C

a

Følgende udstyr forefindes i virksomheden:

Virksomhedstype:

n
n
n
n

Cafeteria

!rritor.

nOptast-askine

l-lvut-ot'n

Fast-food

!rryr.t

!ctittpua.

fln*g.rmaskine

Kantine

!røteskab

Iro.no

nPrherirt t

EtHægsmaskine

!rur.*uskine

f]rus.apparat

l-lPirruorro

l-lvticrouølgeovn

Andet type

(Anføres): I

!rti.t. råvarer

| ! ctil
I flvarmeskab

lnumuurikata
flH"r"uriakta

I
I

Angiv om der tilberedes

med:

nan"o"tngsvogn

! soppetoge,
nrrt -ingsmaskine
! Crf.t riamontre

Et"ndbad

flSalgsdisk

Køkkenassistentfaget
Udfrldes ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted i køkkenassistentfaget

Maskinelt udstyr:

[føtestab

!n

!r.yr.,

med blæsr

med blæst

!rronr*.,
flst ".gryder

r-uskine

flvr.rneskab
!earcgsmaskine

flronvettionsovn

!sdgsdist

!rurr.apparat

l-lnt.r,ae,
!ntentogryder

!ro-n.
flrippande

nAtrdr.

nOpo^temaskine

orro

flr"rtor.hkræller
Produktionsbeskrivelse:
Produlctionsantal pr. dag:
Patienterlklienterikunder pr. dag
Portioner varmt mad
Mad ud af huset

Stk. Smørrebrød:
Stk. Sandwich:
Lune retter:
Frokostanretninger:

Personalemad:

Salater:

Buffet

l-lHver

dag

Eon.
flrn gang imellem
nsi*to.nt
Eera'ig
Bagnins:

f]Ho.i

aug

Eot.
nU"

gang imellem

flsi*to.t
nara'ie
o
Anvendes der grønlandske ravarer:

nrver øg

Eorc
E"" gangimellem
!s;*ta.nt
flara'ig
Diæter
flrryoenoe

kost

let.tgi- og proteinrig kost
lBfø kostlkost med modificeret konsistens
f]aff.tgikost (eks. Fisk,
lfrf.tose-fattig kost

flar.ooing
loau.tes diæt
letrOet (Beskrives):

T
tr

r
r

citrus m.m.)

t

Administrative opvager:
Hvilken har lærlinge mulighed for at deltage i:

!f"ttiodberetning
nV"g,planlægning

n"orplanlægning
!atælasplantægning

!rnomu
nfug..styring / status
lreverand øwalg
l-lAnvendelse af EDB

Ir"mration
I nuagettægning & opfølgning
! Kvalitetskontrol @genkontrol)
!Ou.t nskomster
flI-or. & regler
Den faglig ansvarlige kontaktperson for oplæring i køkkenassistentfaget er:

HoteUtu rism eassistent
Ved ansøgning om lærestedgodkendelse, udgyldes skema'erne for receptionist- og
c

afet eri a/kantineas

si st

entfag ene .

Supplerende oplysninger, der ikke er anført i skema:

Ansøgningen sendes

til:

BRANCHEUDVALGET FOR LEVITED SMIDDELUDDANNELSERNE
I GRØNLANI)
cto INUTLT - Box r23 _ 3s2r NARSAQ

Oplysningerne i dette skema er til brug for brancheudvalgets
vurdering af virksomhedens
egnethed som lærested.

I bedømmelsen af virksomhede4 vil der, foruden disse
oplysninger, indgå en besigtelse

af virksomheden.

Oplysningerne i dette skema afgres på tro og og love og
vil blive behandlet fortrotigt
brancheudvalget

den

20

underskrift

Modtaget i Brancheudvalget d.:

i

