7de specialisatiejaren in Spermalie

Infobeurs ‘Wat na 6BSO?’
maandag 5 februari 19 u. - 21.30 u.

*7de Teaching Hotel (duaal leren)
Voor deze opleiding is geen vooropleiding hotel of restaurant-keuken vereist.
Wij vragen wel een vooropleiding met voldoende aandacht voor talen
(Nederlands, Frans, Engels).
Kan je niet wachten om te proeven van het ‘echte’ hotelwezen, maar wil je
toch ook je kennis verder bijschaven? Met onze onthaalopleiding ‘Teaching
Hotel’ krijg je een stevige basis en sta je tegelijkertijd al met één voet in het
werkveld. Je volgt twee dagen les en gaat 2,5 dagen aan de slag in een
Brugs sterrenhotel. Leren en werken gaan hand in hand. Na dit jaar kent het
werkveld voor jou geen verrassingen meer

*7de Hotelonthaal
Voor deze opleiding is geen vooropleiding hotel of restaurant-keuken vereist.
Word eerstelijnsmedewerker in een hotel aan de hotelreceptie ‘front office’,
de kamerafdeling ‘housekeeping’ of in het voorraadbeheer ‘food and
beverage’. Via stages, praktijklessen en het werken binnen de minionderneming leer je hoe je het verblijf van je gasten moet voorbereiden, hoe je
hoteldiensten kan voorstellen, reservaties moet boeken of annuleren. Vakken
zoals receptieleer, banqueting, onthaaltechnieken, housekeeping, organisatie van seminaries en guest relations zijn dagelijkse kost.

*7de Gastronomie
Zit er een topchef in jou? We zullen het snel ontdekken! Zet die koksmuts maar
recht en slijp die messen. De nieuwste kooktechnieken en de geheimen van
de hedendaagse gastronomie komen op je af. Je tovert met wereldsmaken
en absorbeert tendensen. Je leert creatief koken met nieuwe ingrediënten,
gerechten, dranken en bereidingswijzen. Daarnaast leer je alles over kostprijsberekening, veiligheid, leverancierskeuze, hygiëne en efficiëntie. Cateringopdrachten tijdens binnen- en buitenlandse projecten en het werken binnen
de minionderneming bereiden je voor op het echte werk.

Jij en jouw ouders zijn van harte welkom op deze infobeurs met
informatieve sessies.
Ook zonder jouw ouders ben je welkom. Je kan uitvoerig kennis
maken met de inhouden van een 7e jaar. Je hoort welke carrièremogelijkheden er daarna zijn. Je krijgt info over de noden van de
arbeidsmarkt.
·

Ontvangst vanaf 18.30 u. met drankenbuffetje en finger food
gevolgd door een korte verwelkoming om 19 u.

·

Wie niet om 19.00 u. kan komen kan ook inpikken vanaf 20 u.

·

Welke info kan je verwachten:
à Verschillende infotafels in lobby:

- 3 mini ondernemingen
- info standen per richting waarbij oud-leerlingen getuigen
over hun ervaring na een 7e jaar.
à 4 verschillende infosessies waaruit je kan kiezen:

7de Teaching Hotel (duaal leren)
7de Hotelonthaal
7de Gastronomie
Arbeidsmarkt
Heb je interesse in één of meerdere infosessies, aan jou de keuze.
Tussendoor kan je de infotafels bezoeken en praten met leraars,
leerlingen en oud-leerlingen. De infosessies zijn op 3 verschillende
tijdstippen nl. 19.15 u. / 20 u. / 20.45 u.
Graag inschrijven op www.spermalie.info/info en code NA6BSO

Wat na het 6e jaar BSO
Kom langs op maandag 5 februari!

