LEGYÉL TE A JÖVŐ SÉFJE!
Jelentkezz érettségi után szakács, cukrász szakképző iskolába.
Gyakorlati helyet biztosítunk a Trófea Grill éttermekben
Tisztelt Szülő, Leendő Trófea Gyakornok!
Érettségi után szakmát tanulna a gyermeke? Szakács, Cukrász szakmai gyakorlati képzésben
tudunk segítséget nyújtani és gyakorlati munkahelyet biztosítani.
Mi a teendő, ha vendéglátó ipari területen ‐ szakács, cukrász, felszolgáló szakma iránt
érdeklődik? Szeretné elsajátítani a vendéglátói ismereteket? Jelentkezzen az Ön által
kiválasztott vendéglátó ipari képzést végző intézménybe. Számos nagynevű szakképző iskola
végez minőségi képzést. A Trófea Grill éttermek gyakorlati képzési helyszínt biztosítanak.
A beiskolázásra és elméleti oktatásra az alábbi iskolákat ajánljuk figyelmébe:
Gundel Szakképző: http://gundeliskola.hu/
Dobos C József Szakképző: http://www.dobosvszi.hu/
Giorgio Perlasca Szakképző: http://www.perlasca.sulinet.hu/
A szakképzés nappali rendszerben történik, egy hét elméleti képzés, továbbá egy hét gyakorlati
munkahelyen történő képzés keretében, ingyenesen vehető igénybe. Jelentkezzen a kiválasztott
szakmának megfelelő képzésre az iskolába és válassza gyakorlati munkahelyéül a Trófea Grill
éttermek egyikét.

Mivel adunk mi többet:
‐ külön tankonyhában végezzük az oktatást
‐ szakmai gyakorlati képzést 6 mester szakács és egy mester cukrász végzi
‐ munkaruhát biztosítunk
‐ folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel
‐ sikeres szakvizsga utána legjobb tanulókat hosszú távon alkalmazzuk
‐ további fejlesztési programban vehetnek részt

Trófea Start Vezetőképzési Program –(vezetőképzés – Chefképzés)
Képzés célja: Tanulóként gyakorlati képzésben részesült, illetve tehetséges később vezetőjelöltként
kiválasztott munkatársak fejlesztése, képzése.
Minimum 1+ 1 éves gyakorlat ( 12 hónap munka + 12 hónap Start vezető képzési program)
Kivétel: tehetséges 2‐3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak esetén 12 hónap Start
vezető képzési program

Életkezdés – (lakhatási támogatás)
Trófeában végzett ( minimum 2 évet képzésben részt vett) tanulók életkezdési – lakhatási
támogatása. Személyenként 150‐200eFt támogatás lehetne adható, havi bérből történő levonás vagy
visszatartás féléves bónusz formában.
Nyelvtanulási program (német, angol tanfolyam)
24 hetes heti 2 x 1,5 órában német vagy angol nyelvtanfolyam
Javaslat, hogy Trófea támogatásával 50%‐os kedvezménnyel tanuljanak nyelvet
Azaz szervezett keretek között tanulhatnának német ill. angol nyelvet a résztvevőket támogatnánk
50%‐os vagy 90 %‐ban. ( 50%‐os programban nem lenne szerződés 90 %‐os támogatás i programban
1 ill. 2 éves szerződést kötnénk a programban résztvevőknek.
Továbbképzési ösztöndíj:
Érettségi megszerzése:
Normál tanrendű tanulóknak, ha érettségi szeretnének letenni esti vagy levelező tanulóként és
közben nálunk dolgozik, havi 5000.‐ Ft támogatást adnánk, ameddig elvégzi a középfokú iskolát,
érettségizik.
Főiskolai ösztöndíj:
Érettségizett tanulók felsőfokú tanulmányainak támogatása – amennyiben szakirányú – vendéglátó –
turisztikai felsőfokú tanulmányokat folytat esti vagy levelező szinten és közben nálunk dolgozik havi
10 000.‐ Ft ösztöndíjat kaphat.
Természetesen, a fenti esetekben lehetséges az egyedi tanuló szerződés megkötése 2‐3 évre vagy
évente megújulóan. Tanulmányi átlaghoz kötött ösztönzés, egyéb területekre való kinevezés.

Szakmát tanulnál? Érdekel a főzés?

Ha kérdése van, forduljon Gyakorlati Oktatás Vezetőnkhöz:
Horváth Attila 06 70 63 66 116 ( 8.00 ‐ 18.00 óra között)
vagy írjon nekünk email‐t: trofeagyakornok@trofeagrill.com címre készséggel állunk
rendelkezésre.

