Θεόδωρος Σμαρδάς
Επαγγελματίας Μάγειρας
Grecotel Amirandes Exclusive Resort

Ονομάζομαι Θεόδωρος Σμαρδάς και είμαι απόφοιτος του Ελληνογερμανικού προγράμματος Mentoring
Dual International στην ειδικότητα της Μαγειρικής.
Κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας πήρα την ειδικότητα του Μάγειρα. Έτσι άρχισα να
αποκτώ το μικρόβιο της Μαγειρικής και να θέλω να ασχοληθώ και επαγγελματικά με το χώρο της
κουζίνας. Ολοκληρώνοντας τη θητεία μου άρχισα να ψάχνω μια αξιόπιστη σχολή στον τομέα που με
ενδιέφερε η οποία θα μου έδινε σωστές βάσεις και το κατάλληλο ξεκίνημα στο χώρο αυτό.
Το πρόγραμμα μου πρότειναν φίλοι που φοιτούσαν ήδη εκεί χαρακτηρίζοντάς το πλέον αξιόπιστο,
ευέλικτο και έξυπνο. Μου έφταναν για να κάνω αίτηση εγγραφής και να γίνω δεκτός τελικά.
Η διάρκεια φοίτησης ήταν τρία χρόνια όπου την χειμερινή περίοδο ακολουθούσαμε πρόγραμμα
θεωρητικής-εργαστηριακής εκπαίδευσης και την θερινή σεζόν ακολουθούσαμε την ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το πρώτο έτος απασχολήθηκα στην Grecotel στο ξενοδοχείο
Club Marine Palace και τα υπόλοιπα δύο έτη τα πέρασα στο ξενοδοχείο Amirandes της ίδιας εταιρίας.
Κατά τη διάρκεια της τριετούς ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης γνώρισα όλα τα τμήματα της κουζίνας
όπως τη ζεστή, την κρύα, το ασιατικό και το ζαχαροπλαστείο. Δίπλα μου και ως εκπαιδευτές είχα τους
καλύτερους στο είδος τους επαγγελματίες που με βοήθησαν να ενταχθώ πολύ γρήγορα στον
επαγγελματικό χώρο της κουζίνας.
Στο τέλος της φοίτησης μου ακολούθησαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης στις οποίες πέτυχα. Το καλοκαίρι
του 2018 μου πρότειναν από το ξενοδοχείο Amirandes να εργαστώ ως επαγγελματίας πια και να αναλάβω
το τμήμα του Room Service στην κουζίνα την οποία πρόταση και ακολούθησα.
Το γεγονός αυτό με έκανε να καταλάβω το πόσο με εμπιστεύονται, με στηρίζουν και πιστεύουν σε μένα με
έκανε να δώσω και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για το καλύτερο αποτέλεσμα.
«Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη σχολή και τους καθηγητές μου οι οποίοι μου έδωσαν τις κατάλληλες
βάσεις και βοήθησαν να κάνω το τέλειο ξεκίνημα στον επαγγελματικό τομέα καθώς και στην επίτευξη των
στόχων μου!»
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