
 

Загальні умови 
 
 

 
Тривалість курсу 
4 місяці теорія (640 г.) 
+ 1 місяць практика  
Пн. – Пт.  з 08:15 до 15:30 
 
 
Початок курсу: на запит 
 
  
Оплата 
Участь у кваліфікації може бути фінансово 
підтримана за умови виконання певних вимог. 
Інформацію можна отримати у відповідальних 
органах для роботи (Agentur für Arbeit) та 
центру зайнятості (Jobcenter). 
 
 
Завершення  
Внутрішній сертифікат CBZ 
 
 
 
 

 

Як до нас дістатися 
 
 
 

Наша адреса та контакт 
 

 
 

 

 

CBZ München GmbH 
Leonrodstraße 54 
80636 München 

Тел.: (089) 542612-0 
Факс: (089) 542612-97 

Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de 
www.cbz-muenchen.de 

 
 

CBZ München GmbH 
є через 

TÜV Rheinland Group 
атестований навчальний заклад 

ZN-Nr.: 01600091950 
 

     
 

CBZ 

München GmbH 
Ваш партнер у навчанні 
 

 

 
Обслуговуючий персонал 

готельно-ресторанної 
сфери 

з вживанням професійних 
термінів 

 

Servicekraft im Hotel 

http://www.cbz-muenchen.de/


 

Загальна інформація 
 
 
Існує різноманітні варіанти праці в готельному та 
ресторанному секторі. У ресторані ви 
допомагатимете обслуговувати та подавати 
страви та напої. У фуршеті подають та готують 
гарячі та холодні напої. У господарському 
обслуговуванні допомагають з підготовкою та 
оснаженням кімнат для гостей. На кухні ви 
допомагають готувати їжу та забезпечують 
необхідними матеріалами та прродуктами. У 
готельному секторі послуги на поверхах 
підтримують вас у різних завданнях. Крім того, 
учасники отримують професійний словниковий 
запас, щоб мати можливість впевнено рухатися у 
повсякденному робочому житті. 

 
 
Вимоги до вступу 
 
Психична та фізична стійкість 
Отримувати задоволення від спілкування з 
людьми 
Дружелюбство 
Готовність працювати у різні  зміни 
 
 

Цільова група 
 
Мігранти з потребою в підтримці у німецькій мові, 
які хочуть працювати в готельно-ресторанній 
сфері. 
Підтримка рідної мови.

 

Контакт 
 
 

Любов Функ 
Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612-11  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: lfunk@cbz-muenchen.de  
 

Гізела Колер 
 Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612 - 0  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de 
 

Натела Махарадзе 
Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612-11  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: nmakharadze@cbz-muenchen.de 
 
 
 
 

 

 
 

 

  Кваліфікаційний зміст 
 
 

▪ Базове знання німецької мови 

▪ Професійна сфера готельно-ресоранного 

бізнесу 

▪ Прийом і розвага гостей 

▪ Приготування простих страв і напоїв 

▪ Прибирання та обслуговування 

▪ Професійні терміни у сфері 

обслуговування 

▪  Робота з цифровими пристроями 

▪ Коучинг/супервізія 

 

 

Майбутні сфери діяльності 
 
Робота в багатьох областях обслуговування 
гостей у готельно-ресторанній області 
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