
Menaxhim
Restoranti

Albacademy në bashkëpunim me Universitetin Luarasi ka hapur tre kurse
profesionale në industrinë e Turizmit përkatësisht: Menaxhim Hoteli,
Menaxhim Restoranti dhe Menaxhere Housekeeping

Këto trajnime kanë në bazë të mësuarit nëpërmjet praktikës “training on the
job”, ku nëpërmjet një ekipi të gjerë trajnuesish të huaj dhe shqiptarë, me një
eksperiencë të gjerë në fushën e ekspertizës së tyre ju do të arrini të merrni
“ajkën” e njohurive të tyre. Në këtë trajnim qëllimi është i përbashkët, të jemi
ndërtuesit e brezit të parë të Menaxherëve të Hoteleve/ Restoranteve Lider në
treg!

Për të qenë lider në treg apo ruajtur standardet e shërbimit është një sfidë e
vazhdueshme që i përket ekipit të drejtuesve dhe menaxherëve të hoteleve
apo restoranteve.
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Përshkrimi i trajnimit

Të menaxhosh një restorant është sfiduese sepse duhet të shohësh e të bësh
kaq shumë në të njënjtën kohë dhe në këtë mënyrë ju duhet të mësoni sesi
të menaxhoni kohën. Zhvillimi i restorantit fillon me dizajn dhe vazhdon
me funksionimin dhe kontrollin e punës. Restorantet e suksesshme
lulëzojnë falë ushqimit të shijshëm, të përgatitur me finesë, nivel i lartë i
shërbimit dhe higjenës, por kjo nuk është e gjitha sepse normalisht që
nevojitet një menaxher i mirëfilltë restoranti i cili ka përgjegjësinë për të
kontrolluar dhe administruar të gjithë ecurinë e restorantit. Menaxherët e
restoranteve kanë nevojë për udhëzime dhe praktikë në mënyrë që të
menaxhojnë në mënyrë efektive biznesin, të udhëheqin stafin dhe të
plotësojnë nevojat e klienteve. Ky trajnim është dizenjuar për tju dhënë
menaxherëve apo sipërmarrësve që aspirojnë për rritjen në këtë fushë,
mundësinë per të rritur aftësitë e tyre.

Metodologjia: Trajnime Hibride

Ky trajnim do të zhvillohet në mënyrë hibride ku një pjesë e seancave do të
jenë fizikisht, online dhe në “vendin e punës”. Ju do të ndiqeni dhe
mbështeteni në mënyrë intensive përgjatë 3 muajve për të pasur rezultatet
më të mira nga ky trajnim.

Online + Group Coaching + “On the job” training

Skedula: Janar 2022 - Prill 2022

Ditët e trajnimit pranë Universitetit: Hënë, Enjte, Shtunë

Orari: Hënë, Enjte - 5:00-6.30 PM
Shtunë - 10:00-11.30 AM

Seanca totale: 51 seanca
Seanca Teorike: 30
Seanca praktike: 21
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Programi

Nr Tema

1 Restaurant Management

1.1 Hyrje në industrinë e turizmit

1.2 Gjithcka duhet të dini nga industria e restoranteve

1.3 Struktura organizative e një restoranti

1.4 Analiza dhe raporte

2 Management of Food and Beverage Operations

2.1 Planifikim i blerjeve të lëndës së parë

2.2 Kontrolli i cilësisë

2.3 Optimizimi i menusë

4 Menaxhimi i burimeve njerëzore

4.1 Seleksionimi dhe rekrutimi

4.2 Zhvillimi, trajnimi dhe motivimi i stafit

5 All you need to know about the “waiter job”

5.1 Njohja me paisjet dhe enët e shërbimit

5.2 Parapërgatitjet, mise en place

5.3 Shtrimi i tavolinave

5.4 Metodat e shërbimit

8 HACCP

8.1 Kuptimi i kërkesave të standardit HACCP dhe ofrimi i shembujve të
cilat mund të plotësojnë çdo klauzolë të standardit
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8.2 Planifikimi, programimi dhe zbatimi i auditimeve të brendshme

8.3 Zbatimi i një Sistemi efektiv të Menaxhimit të HACCP

9 Etika

9.1 Kodi i etikës

9.2 Komunikimi me kolegët  dhe me persona të tretë

11 Krijimi i nje strategji marketingu & shitje

11.1 Marketingu online dhe offline

11.2 Strategji të shitjes dhe marketingu

11.3 Zbatimi i strategjive dhe ndjekja
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Termat e pagesës

Tarifa e trajnimit është 670 €

Pagesa për trajnimin bëhet sipas skedulës mëposhtë:

- 30% (201 €) deri në datën 30 Dhjetor 2021
- 40% (260 €) deri në datën 10 Janar 2022
- 30% (201 €) deri në datën 15 Shkurt 2022

Pagesa kryhet me anë të bankës me të dhënat mëposhtë:

Albacademy L91414003N

IBAN Mon Llogaria

BKT AL0320511557003520CLPRCLALLU ALL 505003520

Certifikata

Të gjithë studentët do të pajisen me certifikatë trajnimi të miratuar nga
Ministria e Financave dhe Ekonomisë me LN-2328-05-2021.
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