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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL
I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?
Cykl artykułów autorstwa Michała Żarowskiego
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PREDYSPOZYCJE
ZAWODOWE ORAZ
POŻĄDANE CECHY
OSOBOWOŚCIOWE
PRACOWNIKA OBSŁUGI
Pracodawcy
w
branży
horeca,
managerowie oraz dyrektorzy w procesie
rekrutacji pracowników obsługi gości
poszukują wśród kandydatów cech oraz
predyspozycji zawodowych, które sprawią,
iż
taki
pracownik
godnie
będzie
reprezentował
pracodawcę,
będzie
swojego rodzaju wizytówką restauracji,
hotelu czy innego obiektu z branży
horeca.
Studiując
dostępną
literaturę
przedmiotu oraz bazując na własnych
doświadczeniach
zawodowych
jako
manager, pracownik obsługi gości oraz
hotelarz, postanowiłem zebrać w jednym
miejscu wszystkie te cechy.

WRZESIEŃ 2021

Według R. Szajny i D. Ławniczak (Usługi
gastronomiczne, WSiP, Warszawa 2015) na
pierwszy plan wysuwają się te cechy, które
sprzyjają
rzetelnemu
wykonywaniu
obowiązków zawodowych oraz te, które
ułatwiają
kontakty
interpersonalne,
zarówno
z
gośćmi
jak
i
współpracownikami.
Należą do nich:
odpowiedzialność
wynika
z
wewnętrznej motywacji do pracy i opiera
się na wewnętrznym przekonaniu, że
każde
powierzone
zadanie
należy
wykonywać najlepiej jak się potrafi,
- samorealizacja - polega na robieniu tego,
co przynosi satysfakcję i do czego ma się
predyspozycje,
- chęć samodoskonalenia - świadome
rozwijanie
własnych
możliwości
i
umiejętności,
- wytrwałość w dążeniu do sukcesów polega na cierpliwym dążeniu do celu,
metodą małych kroków, cecha ta wiąże się
także
z
umiejętnym
przyjmowaniem
porażek i wyciąganiem z nich wniosków,
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- umiejętność pracy w grupie-rzutuje na
relacje
ze
współpracownikami
i
przełożonymi,
- umiejętność przekonywania - bardzo
ważna cecha, decyduje o skuteczny i
profesjonalnym wpływaniu na decyzje
gości w sprawie składanego zamówienia,
- optymizm - postawa wyrażająca
pozytywne nastawienie do siebie i do
innych pozwalająca łatwiej radzić sobie
ze stresem w pracy,
- poczucie humoru - niezmiernie
przydatna cecha w zawodzie kelnera,
ułatwia
kontakty
międzyludzkie,
pozwala rozładowywać napięcia, pomaga
wybrnąć z kłopotliwych sytuacji,
- dbałość o wygląd - wygląd zewnętrzny
kelnera / kelnerki rzutuje na opinię o
restauracji, ponieważ jest on / ona tym
pracownikiem,
którego
najczęściej
widują goście,
- kultura osobista - zespół cech, które
gwarantują
odpowiednie
zachowanie
kelnera/kelnerki bez względu na czas,
miejsce i okoliczności
- uczciwość - cecha gwarantująca
zachowanie norm moralnych w pracy
zawodowej, przydatna we współpracy z
zespołem pracowników, kierownictwem
i gośćmi.

W KONTAKTACH Z
GOŚĆMI KELNER
POWINIEN PRZYJĄĆ
POSTAWĘ OTWARTĄ

Wszystkie wymienione cechy składają
się na obraz idealnego pracownika
obsługi, ale omawiając je nie mogę
pozostać
obojętny
wobec
postawy
pracownika
obsługi,
a
dokładniej
kelnera.
W kontaktach z gośćmi kelner powinien
przyjąć postawę otwartą, nie może
odgradzać się od nich barierą z
założonych rąk, stać bokiem lub tyłem.
Nie powinien ukrywać się za meblami,
pomocnikiem
kelnerskim
czy
przenoszoną tacą.
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POSTAWA
PRZYJAZNA TO
POSTAWA
OTWARTA,
OZNACZAJĄCA
SERDECZNIE
POWITANIE I
CIEPŁY, OTWARTY
STOSUNEK
WOBEC GOŚCIA
Określenia
zadbana,
elegancka,
przyjazna, z gotowością do pomocy dobrze
opisują
właściwą
postawę
kelnera. Postawa zadbana oznacza pełną
kontrolę osoby nad sobą, natomiast
postawa niedbała zdradza niepokój i
zdenerwowanie. Zatem:

- bawienie się biżuterią: spoglądanie na
zegarek lub zegar na ścianie,
- notoryczne poprawianie fryzury,
- stukanie palcami, stopą lub kluczem,
- ostentacyjne ziewanie,
- przeciąganie się,
- obgryzanie lub czyszczenie paznokci.
Nerwowy, znudzony i roztargniony
personel źle wpływa na samopoczucie
gości.
Wszystkie omawiane wcześniej cechy
kelnera mają wpływ na sposób jego
zachowania,
etykę
zawodową
oraz
wykonywaną pracę.
Zespół
pożądanych
cech
osobowościowych kelnera pozytywnie
przekłada się na stosunki panujące w
pracy. Pracownicy okazują szacunek
zarówno
gościom,
jak
i
współpracownikom, panuje przyjazna
atmosfera co powoduje, że goście czują
się mile widziani i chętnie powracają.
Zadowolony gość to darmowa reklama
lokalu. Warto więc dołożyć wszelkich
starań, aby uprzejmość, sprawiedliwe
traktowanie każdego gościa oraz wysoka
kultura
obsługi
podnosiła
jakość
świadczonych usług.

- postawa elegancka - to postawa osoby
trzymającej się prosto, poruszającej się z
klasą;
- postawa przyjazna to postawa otwarta,
oznaczająca
serdecznie
powitanie
i
ciepły, otwarty stosunek wobec gościa;
- gotowość do pomocy to postawa
kelnera w pełni skupionego na gościu.
Nawet wówczas, kiedy postawę kelnera
lub
kelnerki
cechuje
staranność,
elegancja, uprzejmość i gotowość do
pomocy, to nerwowość i niespokojne
gesty mogą popsuć cały efekt. Częstymi
objawami
nerwowości,
znudzenia
i
braku
koncentracji,
które
również
obserwuję wśród pracowników są:
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