
Σμήμα Διοίκηςησ  
Ξενοδοχειακών & Σουριςτικών Επιχειρήςεων 



W
W

W
.

B
C

A
.

E
D

U
.

G
R
—

I
N

F
O

.
E

D
U

.
G

R
 

BUSINESS CΟLLEGE OF ATHENS 

Η παροφςα προςφορά αφορά ςτθν ςυμμετοχι αποκλειςτικά ςε προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρ-
τιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου που παρζχει το Οικονομικό Κολλεγίου Ακθνών BCA.  

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ   
Η προςφορά αντιπροςωπεφει αποκλειςτικά τα (Taylor Made) ςεμινάρια για Hotel Operations ςτα γνως-
τικά πεδία (A) Rooms Division (FO & Housekeeping - supervisory and operational level) ή (B) Human Re-
sources (Supervisory Level)  και περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ: 

 (Α) Productivity & performance standards in the front office 
 Handling guests complaints 
 The Role of Housekeeping in Hospitality Operations        
 

 (Β) Managing Hospitality Orgs effectively 
 Team working and quality – motivating employees 

 Staffing Managing productivity and controlling labour costs  

 

ΚΟΣΟ & ΟΡΓΑΝΩΗ 

Σο ςεμινάριο θα διεξαχθεί ςτα Ελληνικά 

Το κόςτοσ για τθ παρακολοφκθςθ των εν λόγω ςεμιναρίων ανζρχεται ςε €200 ανά άτομο για ςυμμετοχι 
ζωσ και 20 ατόμων ι €180 για ςυμμετοχι από 21 άτομα και πάνω (ο μίνιμουμ αρικμόσ ςυμμετοχών για 
τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου είναι τα 15 άτομα). Στο ποςό αυτό περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό 
του ςεμιναρίου – βεβαίωςθ ςυμμετοχισ (BCA Certificate) – και θ αντίςτοιχθ βιβλιογραφία που ςχετίηεται 
με τα γνωςτικά πεδία (ςε κάκε ςυμμετζχοντα του ςεμιναρίου Α κα δοκεί και το βιβλίο  Managing Front 
Office Operations: (2009) M. L. Kasavana, and R. M. Brooks, 8th Edition και για το ςεμινάριο Β το βιβλίο 
Supervision in the Hospitality Industry: (2007), Kavanaugh, R.R, and Ninemeier, J. D, 4th Ed) 

 

Ανθρώπινο δυναμικό: το εκπαιδευτικό προςωπικό του BCA κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ παράδοςθσ 

του προγράμματοσ, όλοι οι κακθγθτζσ είναι πιςτοποιθμζνοι από το Υπουργείο Παιδείασ και μζςω ΛΑ-
ΕΚ.  

Χρόνοσ: το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα διαρκζςει 8 ώρεσ και κα διεξαχκεί ςε δυο τετ-

ράωρεσ ενότθτεσ.  

Σοποθεςία: υπάρχει ευελιξία ςτθν επιλογι – θ εκπαίδευςθ μπορεί να γίνει και ςτον χώρο του εντο-

λζα αλλά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ χώρουσ του BCA 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ: κα ςυμφωνθκεί μεταξφ του εντολζα και του ΒCA College  

 

Disclaimer: 

Με τθ παροφςα προςφορά οι ςυμμετζχοντεσ δεν δφναται να παρακολουκιςουν ι να ςυμμετάςχουν ςτα 
μακιματα των λοιπών προγραμμάτων ςπουδών του Οικονομικοφ Κολλεγίου Ακθνών BCA.  

Η διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Κολλεγίου Ακθνών BCA διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ ι μζρουσ αυτών, κακθγθτών του, κακώσ επίςθσ και το δικαίωμα κατάργθςθσ προγραμμάτων 
των οποίων ο αρικμόσ των εγγραφζντων δεν επαρκεί για τθν διεξαγωγι τουσ. 

 Πρόταςη – Προςφορά 



 Θεματολογία εμιναρίων για Hotel Operation (Taylor Made) 

 Δομή και Οργάνωςη του Προγράμματοσ (Ελληνόφωνο) 
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BUSINESS CΟLLEGE OF ATHENS 

For HR (supervisory level)- 12 hours 
 

Managing Hospitality Orgs effectively  

a. Skills for effective supervision 
b. Time management and its impacts   
c. Recruiting (internal & external and why) 
d. Learning from employee turnover   
e. Flex time – compressed schedules – job sharing 

 

Team working and quality – motivating employees 

a. How to build strong teams – what is team work  
b. Stages of team development  
c. Different effective types of work teams  
d. Develop and apply motivational & empowerment techniques  
e. Ensure flexibility in leadership styles  
f. How to increase employee participation & performance through empowerment 

 

Staffing Managing productivity and controlling labour costs  

a. Planning – budgeting – controlling production in Hospitality operations  
b. Determining productivity standards  
c. Developing staffing guides  
d. Forecasting business – basic and moving average forecasting  
e. Monitor and evaluate productivity & performance standards  
f. Aligning people with organizational standards 

 

For Rooms Division (FO & Housekeeping - supervisory and operational level) - 8 hours 
 

Productivity & performance standards in the front office 

a. Analysing the registration process  
b. Selling and up selling guestroom techniques and methods  
c. Handling effectively walk-in guest and guest with non reservations  
d. Guest communication and interdepartmental communication techniques 

 

Handling guests complaints 

a. Identifying complaints – service related – unusual complaints  
b. Guidelines for handling complaints effectively 
c. Body Language and the effect to customer service 
d. Follow up procedures for guest complaints 
 

The Role of Housekeeping in Hospitality Operations 

a. Planning and Organizing the Housekeeping Department 
b. Setting productivity and performance standards  
c. Housekeeping Human Resource Issues  
d. Safety and Security 
e. Guestroom Cleaning procedures (Turn down rooms, Public areas )  
 



Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ: 

 
Παρακαλώ επικοινωνιςτε με τον Κο Κωνςταντίνο Χανδρινό 
e-mail: chandrinos@bca.edu.gr 
Τθλ.: 210 7253 783 
Fax.: 210 7251 563 

mailto:pournaraki@bca.edu.gr

