
 

 

 
 
Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσµατικός συνεργάτης των εταιριών σε 
θέµατα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού τους, το γραφείο-
boutique που µπορεί να εστιάζει και να καλύπτει µε συνέπεια και επαγγελµατισµό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Η εταιρία µας αναζητά κατάλληλο υποψήφιο, για λογαριασµό πελάτη της 
επώνυµου ξενοδοχείου 5 αστέρων, µε στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
στην Ελούντα Κρήτης: 

   

       Head of Food & Beverage 
       (κωδ F&B) 

 

Ρόλος και Καθήκοντα: Η εποπτεία και διοίκηση της λειτουργίας των 
επισιτιστικών τµηµάτων και η ευθύνη αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των πελατών 
στους χώρους εστίασης, σύµφωνα µε την πολιτική, τις προδιαγραφές και τους 
στόχους της εταιρίας. 
 
Προσόντα: 
• Σπουδές στα τουριστικά ή διοίκηση επιχειρήσεων σε αναγνωρισµέςνες σχολές 

της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού 
• Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των επισιτιστικών τµηµάτων και υπηρεσιών 

(a la carte & buffet restaurants, bars),  
• Ελάχιστη 3ετή εµπειρία σε θέση F&B manager ή assistant σε ξενοδοχεία 5 

αστέρων 
• Πολύ καλή γνώση δηµιουργίας καταλόγων και κοστόλογησης µενού, 

παρακολούθησης προϋπολογισµού και διαχείρησης στατιστικών στοιχείων 
• Καλή γνώση εφαρµογής νοµοθεσίας, διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας σε 

θέµατα υγιεινής και ασφάλειας πελατών κι εργαζοµένων 
• Επιθυµητή επιµόρφωση σε θέµατα οινολογίας 
• Αριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών, επιθυµητή πρόσθετη γνώση ρωσικών ή 

γερµανικών 
• Αποτελεσµατική χρήση Η/Υ, µε γνώση και αξιοποίηση προγραµµάτων 

ξενοδοχειακού κλάδου (Opera, κλπ) 
• Εµπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευµένων εκδηλώσεων 
• Ατοµο µε επαγγελµατισµό και ικανότητα διοίκησης οµάδας, παρακίνησης 

ανθρώπων, ανάληψης ευθυνών 
• ∆ηµιουργικότητα, εξωστρέφεια, αριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Ατοµο συνεργάσιµο, ενθουσιώδες, µε ευγενική παρουσία 
• Ικανότητα αποτελεσµατικής εργασίας on-the-job σε συνθήκες πίεσης 
• Εστίαση στην υποδειγµατική εξυπηρέτηση πελατών 
• ∆υνατότητα εργασίας και διαµονής στην περιοχή 
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν άµεσα το 
βιογραφικό τους σηµείωµα (µε φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr  
 

Όλες οι υποψηφιότητες λαµβάνουν απάντηση και 
αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια και επαγγελµατισµό. 


