Info?
Kom langs op woensdag 6 februari!

Kok en kelner in 1 jaar
Keukenverantwoordelijke in 2 jaar

Infosessie
woensdag 6 februari om 14.30 uur

Kok en kelner in 1 jaar
Gasten ontvangen en gastronomisch verwennen, elke dag opnieuw.
Van je passie je beroep maken. Heb jij als +18-jarige deze droom? Dan
ben je hier aan het juiste adres! Met deze voltijdse praktijkgerichte opleiding keuken en restaurant ben je na 1 jaar klaar om de sprong naar
de horeca te wagen.
Je zal hier veel tijd doorbrengen. Tijdens deze intensieve opleiding hameren we op etiquette, stijl en discipline. Een positieve motivatie en
enthousiaste inzet zijn de pijlers voor een geslaagd cursusjaar en de
start van een succesvolle carrière in de horeca.
Wie slaagt behaalt na 1 jaar het certificaat van Hotelbedrijf.

Je bent van harte welkom op dit infomoment.
Ontvangst vanaf 14.15 uur met een drankenbuffetje.
Wij geven info over beide opleidingen.
Je kiest voor één infosessie of voor beide:
- Kok en kelner in 1 jaar
- Keukenverantwoordelijke in 2 jaar
Daarna is mogelijkheid tot individuele vragen en inschrijven.
Breng voor inschrijving zeker je identiteitskaart mee.
Graag inschrijven op www.spermalie.info/info en code KKK2019

Keukenverantwoordelijke in 2 jaar
Je speelt met de idee om een eigen zaak te starten of je wilt aan de
slag als (hulp)kok in een tearoom of restaurant? Maar vooral: je bent
heel leergierig en enthousiast om je de kennis en vaardigheden van de
keuken eigen te maken? Dan is dit wellicht iets voor jou! Met deze
praktijkgerichte opleiding ben je na 2 jaar klaar om de sprong naar de
horeca te wagen.
Gedurende 2 cursusjaren zal je hier 2 namiddagen en 1 avond doorbrengen. Tijdens deze opleiding hameren we op stijl en discipline. Een
positieve motivatie en enthousiaste inzet zijn de pijlers voor een geslaagd cursusjaar en de start van een succesvolle carrière in de
horeca.
Wie slaagt behaalt
verantwoordelijke.
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Kan je nu niet komen? Je bent van harte welkom op
zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 om 14.30 uur.
Bijkomende infosessies worden gepland na telefonische afspraak
met Mevr. Julie Houwen op 050 44 10 00.
Contact CVO Spermalie
050 44 10 00, cvobrugge@spermalie.be

Taste the experience. Be our guest!
www.spermalie.be

