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Αντώνης Τσέλα 

F&B Trainee 

Όμιλος Aldemar Resorts 
 

 

Το όνομά μου είναι Αντώνης Τσέλα και είμαι απόφοιτος του προγράμματος Διττής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης MENDI στην ειδικότητα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου.  

Το ταξίδι μου ξεκινάει όταν ήμουν 19 ετών. Είχα τελειώσει το Λύκειο και δούλευα περιστασιακά έχοντας 

πάντοτε το ερωτηματικό τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Και μπορεί να μην ήξερα τι ήθελα να κάνω, ήξερα 

όμως ότι είμαι κοινωνικός και ότι οι κοινωνικές συναναστροφές μου είναι κάτι εύκολο. Μ’ αρέσει να 

επικοινωνώ με κόσμο και να βοηθώ τον κόσμο.  

Προσπαθώντας να βρω που μπορούν να βρουν εφαρμογή αυτά τα στοιχεία μου είδα ότι η απάντηση ήταν 

το Ξενοδοχείο. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο χώρο και άρχισα να ψάχνω σχολές. 

Πήγα σε όλες. ΙΕΚ, Κολέγια παντού. Τίποτα όμως δεν ήταν όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου… Σύντομη 

ενδοσχολική εκπαίδευση και μακρά περίοδο ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, δουλειά δηλαδή και 

συντομότερα. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο πληροφορήθηκα για το πρόγραμμα αυτό που βασιζόταν στο 

γερμανικό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη Διττή Εκπαίδευση. Μαθαίνοντας περισσότερα 

κατάλαβα ότι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Έκανα την αίτησή μου και έτσι ξεκίνησαν όλα. Πέρασα από 

συνεντεύξεις από όλους τους Διευθυντές Προσωπικού όλων των ομίλων, κάτι για το οποίο φρόντισε η 

Σχολή να γίνει για όλους μας. Μετά αφού υπέγραψα με τον όμιλο Aldemar ξεκίνησε η ενδοσχολική 

εκπαίδευση.  

Το πρόγραμμα σπουδών ήταν τριετές. Τα τρία χρόνια της ενδοεπιχειρησιακής μου εκπαίδευσης τα έκανα 

στην Aldemar. Κατά την εκπαίδευσή μας στο ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο, ακολουθούσαμε πρόγραμμα 

συγκεκριμένο, τηρούσαμε τα logbooks (βιβλία πρακτικής) και αρχίσαμε να εμβαθύνουμε σε πόστα που 

μας ενδιέφεραν έχοντας βέβαια την υποστήριξη των εκπαιδευτών μας στην επιχείρηση αλλά και των 

καθηγητών μας.  

Προσωπικά ενδιαφέρθηκα περισσότερο για το κομμάτι του F&B και συγκεκριμένα του Μπαρ. Κατά το 

rotation κατάλαβα ότι αυτό είναι που μου ταιριάζει πολύ καθώς είναι πιο επικοινωνιακό, πιο άμεσο, πιο 

γρήγορο αλλά και πιο απαιτητικό. Κατά τον τρίτο χρόνο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης μου είχαν 

δώσει τον τίτλο αλλά και τη θέση του F&B Manager Trainee αναθέτοντάς μου την επιμέλεια άλλων 

εκπαιδευομένων διαφορετικών σχολών καθώς ήμουν πιο άρτια εκπαιδευμένος.  

Πλέον στα 23 μου ετοιμάζομαι να εκπληρώσω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις έχοντας πάντα τη 

δεδομένη θέληση της εταιρείας μου να με απασχολήσει ως μόνιμο μετά τη θητεία μου, αλλά και άλλες 

προτάσεις για εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από μεγάλη εταιρεία που μου πρότεινε να πάω στο 

ξενοδοχείο της στο Ντουμπάι ως Μπαρ Μάνατζερ. Σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτώ πολύ 

καλά.  

Σε κάθε περίπτωση, καμία πρόταση δεν θα είχα να σκεφτώ αν δεν φοιτούσα σ’ αυτή τη σχολή, αν δεν είχα 

αυτούς τους καθηγητές και αν δεν είχα ακολουθήσει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Και θα ήθελα να 

πω ένα ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους μου τους καθηγητές και ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές που 

μου άνοιξαν δρόμους που δεν είχα καν φανταστεί.  
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