TJENER

At være tjener

Som tjener tager du imod gæster på en restaurant og sørger for,
at de kommer til at sidde ved et veldækket bord. Du modtager
gæsternes bestillinger og vejleder i valget heraf og i valg af drikkevarer.
Du serverer mad og drikke, rydder af og modtager betaling. Under
måltidet holder du øje med, om gæsterne har brug for yderligere
betjening.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Konference- og selskabstjener: 1 år 2 mdr.
■ Tjener: 2 år 10 mdr.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Nina Weesgaard,
61 632 879, nid@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook.

Kan jeg læse videre?

Ja det kan du. Du kan bl.a. læse til professionsbachelor i ernæring
og sundhed samt til serviceøkonom.

Vil du vide mere?

Krav til dig

Som tjener rådgiver du gæsterne om den mad og de drikke, restauranten/spisestedet tilbyder. Det kræver, at du er smilende,
udadvendt og at du kan begå dig på andre sprog end dansk, da
du arbejder i et erhverv med mange udenlandske gæster. Du skal
være indstillet på aften- og weekendarbejde.

Ind på uddannelsen

Du kan starte 2 gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nakskov og i Nykøbing F.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Praktikplads

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 2 år og 2 mdr. - 3 år og 10 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge tjener.

Mød Katarina
Katarina Eklund, 25 år, tjenerelev på grundforløbet
Katarina kom til Danmark fra Finland for fem år siden med en baggrund som uddannet kok. Katarina trives i Danmark og er glad for
den lange sommer, selvom hun savner midnatssolen en lille smule. Katarina har taget en HF-eksamen og er nu gået i gang med at
uddanne sig til tjener.

”

Hvorfor tjener?
”Det er et spændende fag, og man møder nye mennesker, får nye
oplevelser og erfaringer. Man er i gang hele tiden og sidder ikke
stille. Jeg kan kun anbefale at blive tjener.”
Hvad skal der til for at blive en god tjener?
”Man skal være udadvendt og venlig, man skal altid lytte til, hvad
kunden siger, og så skal man være tålmodig og smilende.”
Hvordan er det at gå på CELF?
”Jeg kan rigtig godt lide lærerne, de er dygtige, de kan deres fag og
er godt uddannede med stor erfaring og fremsynethed. Gode pædagoger. Vi er meget sociale, og vi hygger os uden for meget pres.”
Fremtiden?
”Jeg håber på en praktikplads på en god og pæn restaurant, og jeg
flytter gerne til København efter en praktikplads.
Fremover vil jeg gerne arbejde som tjener og finde en god arbejdsplads. Jeg overvejer ikke at blive selvstændig”.

■ Dansk på E-niveau
■ Engelsk på E-niveau
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Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.
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