Γιώργος Τσιμπινός
Bar Supervisor
Robinson Club Daidalos Kos

Με λένε Γιώργο Τσιμπινό και είμαι απόφοιτος του Ελληνογερμανικού προγράμματος Μentoring Dual
International με ειδικότητα στο Food & Beverage Management! Γνώρισα το πρόγραμμα μέσω ενός
αφιερώματος στο διαδίκτυο και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν αυτό που έψαχνα!
Ξεκίνησα το χειμώνα του 2014 (στις ολοκαίνουριες αίθουσες της σχολής που διέθεταν τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισμό) και αποφοίτησα το χειμώνα του 2016! Μέσω της σχολής είχα τη δυνατότητα να
κάνω την πρακτική μου άσκηση και μετέπειτα να εργαστώ επαγγελματικά σε έναν από τους μεγαλύτερους
οργανισμούς Club ξενοδοχείων με επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου την εταιρεία Robinson
Clubs! Η πρακτική μου άσκηση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2016
στο ξενοδοχείο Robinson Club Daidalos στη Κω όπου είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε κάθε τομέα του
ξενοδοχείου( Κουζίνα, Εστιατόριο, Reception, Guest Relation, Λογιστήριο, Housekeeping και Bar) και με
εξειδικευμένα άτομα στο τομέα τους όπως η Μαρτίνα Διακαντώνη(Human Resources & Secretary) , ο
Γρηγόρης Πανούλας (Front Office Manager), η Λίτσα Ανδρέου (Deputy in the Accounting Department) και
φυσικά τα άτομα που μου έδειξαν το δρόμο στο τομέα του Bar που ακολουθώ μέχρι και σήμερα Λευτέρης
Μανίκας(Barchef), Στέλιος Χόνδρος και Άγγελος Κυρούσης (Bartenders).
Η εταιρεία μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ μέχρι και σήμερα στο εξωτερικό όπου προσπαθώ να
εφαρμόζω και να εξελίσσω τις γνώσεις που έλαβα μέσω της σχολής στα Robinson Club Ampflwang και
Robinson Club Schlanitzen Alm της Αυστρίας, στο Robinson Club Quinta Da Ria της Πορτογαλίας και τώρα
ετοιμάζομαι να εργαστώ για πρώτη φορά εκτός εταιρείας στο Cliff Hotel Rügen της Γερμανίας μαζί με
άλλους αποφοίτους της σχολής φτιάχνοντας για πρώτη φορά τη δική μας ομάδα με σκοπό να
στελεχώσουμε το ξενοδοχείο σε βασικούς τομείς και στο οποίο θα αναλάβω να τρέξω σημαντικά κομμάτια
του Bar μόνος μου (συνεχίζοντας τα βήματα εμπρός όσον αφορά την καριέρα μου) κάτι που αποτελεί και
το μεγαλύτερο ως τώρα στοίχημα για να δοκιμάσω για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό τα όρια μου.
Αυτό που δε θα ξεχάσω από τη σχολή είναι τα άτομα που γνώρισα και μέσω αυτών έμαθα πολλά αλλά και
των καθηγητών μου που με βοήθησαν να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να έχεις γνώση, υπομονή και
θέληση με σκοπό να πετύχεις τους στόχους σου.
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