Leidinggevende bediening (bol)
De zaak runnen met gemotiveerd personeel
anderen motiveren | begroting maken | coördineren | flexibel | gastgericht |
goede werksfeer | leiding geven | overzicht houden | personeelsmanagement |
samenwerken | stressbestendig | verantwoordelijk | wisselende werktijden |
zelfstandig
Als leidinggevende bediening ben jij mede verantwoordelijk voor het personeel.
Je bewaakt de werk- en handelswijzen en ondersteunt en adviseert de
medewerkers waar nodig. Je werkt mee aan het opleiden van medewerkers en
informeert hen over beroepsgerichte zaken. Je geeft leiding aan een team en
werkt zowel voor als achter de schermen. Met jou aan het roer verlopen de
dagelijkse werkzaamheden soepel en zijn je gasten tevreden.
Je leert praktijkgericht over bijvoorbeeld financieel management, commercieel
handelen en rapporteren. Tijdens de lessen werk je mee aan het afdelingsplan en
de personeelsplanning, begrotingen en budgetten en bijvoorbeeld het begeleiden,
beoordelen en werven van medewerkers.
Samen met de leidinggevende keuken run je de zaak en doe je er alles aan om het
horecabedrijf succesvol en winstgevend te laten zijn. Gemotiveerde medewerkers
zijn hiervoor een voorwaarde. Net als je collega's werk je op onregelmatige
tijden, maar je geniet ook van dezelfde goede werksfeer. Een verantwoordelijk
vak binnen de horeca.
#SummaHoreca

Niveau 4
bol
2 of 3 jaar
Startmoment: augustus
30% stage
70% school
Crebo: 25170

Interessegebied(en)
Horeca & Recreatie

Summa Horeca
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Leidinggevende bediening (bol)
Wat word je?
Als leidinggevende bediening kun je aan de slag bij
bijvoorbeeld een restaurant, vergader-/congrescentrum,
hotel of bij instellingen zoals een ziekenhuis of
verzorgingstehuis. Met je diploma kun je ook doorstromen
naar het hbo, bijvoorbeeld de Hogere Hotelschool of de
Lerarenopleiding Hogere Hotelschool.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Op school is de praktijk en theorie voor een groot deel aan
elkaar gekoppeld, je leert vooral vanuit de praktijksituatie.
Daarnaast loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.

blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding.
• Heb je een diploma Zelfstandig werkend
gastheer/-vrouw niveau 3? Dan is er de mogelijkheid om in 1
jaar leidinggevende te worden.

Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
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Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

