Κωνσταντίνα Θωμαΐδη
Ζεστή και Κρύα Κουζίνα
Amirandes Exclusive Resort

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Θωμαΐδη και είμαι απόφοιτη του Ελληνογερμανικού Προγράμματος Mentoring
Dual International στην ειδικότητα Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης.
Από μικρή που άρεσε να ασχολούμαι με την κουζίνα, ώσπου αφού αποφοίτησα από το Λύκειο αποφάσισα
να βρω μια Σχολή η οποία θα με βοηθούσε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και έτσι
κατευθύνθηκα σε αυτό το πρόγραμμα.
Η φοίτησή μου ξεκίνησε το 2015 σε αυτό το πρόγραμμα και κάθε καλοκαίρι για τρία χρόνια έκανα την
ενδοεπιχειρησιακή μου εκπαίδευση σε ξενοδοχείο της εταιρίας με την οποία είχαμε υπογράψει
συμφωνητικό απασχόλησης κατόπιν προσωπικής συνέντευξης πριν καν αρχίσουν τα μαθήματα του
πρώτου έτους.
Η εταιρία με την οποία καταλήξαμε σε συμφωνία για την ενδοεπιχειρησιακή μου εκπαίδευση ήταν ο
όμιλος Grecotel. Στο πρώτο έτος ήμουν στο ξενοδοχείο Club Marine Palace and Suites στο Ρέθυμνο όπου
εργάστηκα στα τμήματα της κρύας κουζίνας και στο ζαχαροπλαστείο. Οι δύο επόμενες πρακτικές μου
έγιναν στο ξενοδοχείο Amirandes Exclusive Resort στις Γούβες, όπου συνέχισα στο τμήμα της κρύας
κουζίνας διότι εκεί απέδιδα καλύτερα.
Με τον καιρό και βλέποντας οι προϊστάμενοί μου την συνεχή μου βελτίωση ξεκίνησαν να μου αναθέτουν
θέσεις επαγγελματία. Αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα, γιατί έτσι θα μπορούσα να αποδείξω
ακόμα περισσότερο πόσο πολύ αγαπάω αυτό που επέλεξα να κάνω ως επάγγελμα αλλά κυρίως να
αποδείξω ότι είμαι απόλυτα ικανή να το κάνω. Και έτσι έγινε.
Μετά το τέλος της φοίτησης ακολούθησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης όπου και πέτυχα και πλέον είμαι
επισήμως επαγγελματίας.
Το καλοκαίρι του2018 δούλεψα ως επαγγελματίας πλέον αναλαμβάνοντας επίσημο πόστο στη ζεστή και
κρύα κουζίνα στο ξενοδοχείο Amirandes Exclusive Resort όπου και έκανα δύο από τις ενδοεπιχειρησιακές
μου εκπαιδεύσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος της σχολής μου.
Κάθε χρόνο που ερχόταν η ώρα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης ήμουν αποφασισμένη να δώσω τον
καλύτερό μου εαυτό για να μην απογοητεύσω τους καθηγητές μου αλλά και την εταιρία για την
εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω την σχολή και ειδικά του καθηγητές μου που με βοήθησαν να
καταφέρω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και να συνεχίζω να πετυχαίνω τους στόχους μου!
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