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Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia
„Pracownik małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć
okolicznościowych i carvingiem”
Data dodania: 07.03.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Zapytania ofertowe
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Starachowice oraz Skarżysko Kamienna
W związku z realizacją projektu „Przełamać bariery” współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie", poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie:
●

●

240 godzin dydaktycznych z zakresu m.in.: technologii produkcji kulinarnej, zasad kalkulacji
gastronomicznej, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowywania podstawowego
asortymentu przygotowywania jadłospisów/menu, sporządzania oraz serwowania potraw (soków,
sałatek, zup. Przystawek i deserów),
80 godzin dydaktycznych z zakresu m.in.: zasad organizacji imprez okolicznościowych, historii
sztuki carvingu, narzędzi do carvingu sposobów ich używania i konserwacji, technik rzeźbienia i
zasad stosowanych przy wykrawaniu warzyw i owoców sposobów zabezpieczania i pielęgnacji
wyrzeźbionych prac, rzeźbienia motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenia
dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji
przestrzennej). Wykładowca dla potrzeb szkolenia z w/w zakresu powinien zapewnić produkty
(warzywa i owoce) do praktycznych ćwiczeń, dostarczyć odpowiedni komplet narzędzi do carvingu
(tj. zestaw noży) dla uczestników szkoleń „Pracownik małej gastronomi z elementami
organizacji przyjęć okolicznościowych
i carvingiem””, które będzie się odbywać na terenie miasta Starachowice, Skarżysko Kamienna.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Planowany termin w/w szkoleń: kwiecień – maj 2013 r.
O wyborze decydować będą następujące kryteria:
- cena;
- okres realizacji;
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,

- przygotowanie merytoryczne.
Prosimy o przesyłanie ofert e-mailem na adresy: i_kubicka@kswp.org.pl lub składanie w Biurze
Projektu w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, oraz, s_wyborski@kswp.org.pl lub składanie
w: Biurze projektu w Skarżysko - Kamienna przy ul. 1 Maja 49, najpóźniej do dnia 20.03.2013 r.
do godz. 15.00.
Dodatkowych informacji udzielają:
Iwona Kubicka- Asystentka Lokalna Projektu, tel. 41 275 35 45
Sebastian Wyborski – Asystent Lokalny Projektu, tel. 41 251 24 32

Elementy powiązane
●

.

Przełamać bariery

