
Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zadania:

Przygotowanie  i  wydawanie  dań:  ocenianie jakości  produktów,  przechowywanie żywności,  obróbka
produktów  i  przygotowanie stanowiska  pracy,  obsługa sprzętu  gastronomicznego,  przygotowanie  dań
zimnych,  gorących  i  podstawowych  deserów,  wydawanie dań.  Organizacja  żywienia  i  usług
gastronomicznych:  ocenianie jakości  żywności,  planowanie żywienia z  uwzględnieniem alternatywnego
sposobu  żywienia,  organizowanie żywienia  w  produkcji  gastronomicznej,  wykonywanie usług
gastronomicznych, ekspedycja potraw i napojów.

Warunki pracy:

Praca  przeważnie  indywidualnie,  ale  również  zespołowo;  ręcznie  i  mechanicznie  z  zastosowaniem
odpowiednich narzędzi  i  urządzeń do obróbki  produktów spożywczych;  w pomieszczeniu zamkniętym,
w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe);
przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną; często
w bezpośrednim kontakcie z ludźmi; mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej
porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt).

Możliwości zatrudnienia:

W  restauracjach;  w  zakładach  gastronomicznych;  w  hotelach;  w  kawiarniach,  pubach,  dyskotekach;
w firmach cateringowych; podczas imprez okolicznościowych; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Komunikatywność,  spostrzegawczość,  kreatywność,  cierpliwość,  życzliwość  i  otwartość,  dokładność,
elastyczność i otwartość na zmiany, gotowość do ciągłej nauki, wysoka kultura osobista, samodzielność,
asertywność, podzielność uwagi, gotowość do pracy w szybkim tempie, łatwość przechodzenia z jednej
czynności  do  drugiej,  wytrzymałość  na  długotrwały  wysiłek  fizyczny,  gotowość  do  tworzenia
i  podtrzymywania  sieci  kontaktów z  klientami,  zdolność  radzenia  sobie  z  emocjami  klientów i  presją
otoczenia, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 5 i Technikum nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
ul. Kozielska 1 , telefon: 32 231 52 36, ckziu@ckziu.gliwice.pl 
Strona internetowa szkoły: http://www.ckziu.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T5 i T6 w CKZIU nr 1     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf
http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html
https://gliwice.eu/
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika-szkoly-branzowe-i-st/technikum-nr-5-i-technikum-nr-6-w-centrum-ksztalcenia
http://www.ckziu.gliwice.pl/

