WORLDSKILLS KAZAN 2019
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád világbajnoka!
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum, a Pannon
Gasztronómiai Akadémia, a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, és a Budapesti
Gazdasági Egyetem a MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁVAL együtt
várja azoknak a fiatal szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben
résztvevőknek (szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak
a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat PINCÉR SZAKMÁBAN az
ifjú szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Kazan 2019 versenyen, valamint az
EuroSkills Graz 2020 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1997. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•
•
•

a válogatóversenyen való részvételt
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett körülbelül
hat hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen
a WorldSkills Kazan 2019 versenyen való részvételt (2019. augusztus 19. –
2019. augusztus 28.)
EuroSkills Graz 2020: Betöltötték a 18. életévüket és 1995.01.01. után
születtek.

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés)
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével (http://skillshungary.hu/jelentkezes ).
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2019. február 11.

Tervezett menetrend
Előválogató tervezett időpontja:

2019. február 19.

Helye:

Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC
Dobos C. József Szakképző Iskolája (1134
Budapest, Huba utca 7.)

Mit kell hozni?

bornyitó,
pincérkendő,
öngyújtó, toll, jegyzettömb

Döntő tervezett időpontja:

2019. március 12.-13.

fehér

kesztyű,

Helye:

Szakma Sztár Fesztivál
HUNGEXPO Budapest Albertirsai út 10.

Mit kell hozni?

bornyitó,
pincérkendő,
öngyújtó, toll, jegyzettömb

fehér

kesztyű,

Mi várható a válogatón?
Az elődöntő versenyszámának leírása
A pincér (a WorldSkills szakmabesorolásban restaurant service) szakmában a
WorldSkills verseny egyéni verseny. A világversenyen való részvétel nagy kihívást
jelent, hiszen a négynapos verseny során különböző, nagyon sokrétű feladatot kell
teljesítenie a pincér versenyzőnek.
Az előválogató feladatai:
Casual dining
Mutasson be szalvétahajtogatási
helyszínen megadott ételekhez.

formákat,

készítsen

repülőterítéket

a

Bankett felszolgálás
Szabadon választott eseményre komplett étel és italsorral készüljön fel, de nem
kell menükártyát készítenie. A választott rendezvényt szóban (magyar és angol
nyelven) kell prezentálnia a zsűri számára.
Tíz vendég részére kerek asztalt terít, szervízasztalt (80x80) kasíroz bekészítés,
szóban ismerteti a felszolgálás menetét, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos
teendőket.
Bár felszolgálás
1 üveg pezsgő felszolgálása 10 főre, 2 cappuccino készítése
Fine dining
egy két fős elegáns asztal terítése, előétel vendégek előtti elkészítése
(tatárbeefsteak), leves felszolgálása kalaptányérban, főétel halfilézéssel
egybekötve (silver service), befejező fogás flambírozása a vendég asztalánál
(ananász).
Ital felszolgálás a fenti ételsorhoz 2 szabadon választott bort kell felszolgálni
(választás a helyszínen biztosított készletből) étkezés végén 2 főre készít
cappuccino-t.

Követelmények, elvárások
A verseny hivatalos nyelve az angol, így társalgási szintű, szakmai angol nyelvtudás
szükséges.
A jelen kiírás szerinti hazai válogató versenyen résztvevő versenyzőknek a fenti
versenyleírásnak megfelelő, de rövidített időtartamban végrehajtandó feladatokat
kell teljesíteniük.
A válogató verseny előtt – a jelentkezők számától függően – írásbeli előválogató is
megrendezésre kerülhet. Az elődöntőn a három legjobb versenyzőt választja ki a
zsűri.
A legjobbak egy döntő válogatáson (a Szakma Sztár Fesztivál keretében és idején)
vesznek részt, ahol meghatározásra kerül a két legjobb (I. és II. helyen végzett)
versenyző. Ennek a két versenyzőnek szükséges vállalni előre egyeztetett
időpontokban a 20 hetes intenzív felkészülésen való részvételt. A válogató
versenyek célja, hogy felmérjük, ki milyen szakmai tudással, technológiai- és
alapanyag ismerettel rendelkezik, hogyan tud időkorlátok között dolgozni, hogyan
tudja használni az adott alapanyagokat, eszközöket, milyen általános és szakmai
angol nyelvi tudással rendelkezik, és mindeközben hogyan képes megbirkózni a
versenyhelyzetből adódó stresszel.

Egyéb követelmények


magas színvonalú egyéni munkára való képesség,



szakmai alázat,



kreativitás,



magas szintű stressz tűrő képesség,



érzelmi kiegyensúlyozottság,



team és önálló munkára való képesség,



legalább középszintű beszélt angol nyelvismeret (nyelvvizsga bizonyítvány
nem követelmény), és azon belül is főként szakmai angol nyelvismeret.

További információ a versenyekről:
www.skillshungary.hu
valamint
Bori Márk szakértőnél
+36 30 / 276-4020
mark@coach52.hu

