Bra att tänka på inför studiebesök/speeddating i Future Kitchen
Ta emot besökare


I inbjudan har de fått adressen. Bra om någon möter dem så att de hittar rätt.

Lokaler


Lämplig lokal att samla de besökande i före man går ut i köket, kanske matsal?

Presentation


Hälsa välkommen. Berätta gärna lite om er verksamhet innan ni går ut i köket och
varför ni tycker att det är viktigt att de har kommit.

Rundvisning






Behövs skyddskläder?
Om det är för många besökare för att ha i köket på en gång kan man dela upp
gruppen i två.
Visa kök, berätta om vad ni gör i köket och de olika stationerna. Hur ser en typisk dag
ut? Arbetskläder? Till vilka lagar ni mat? Hur många portioner? Osv.
Berätta om vilka som jobbar i köket.
Berätta gärna om hur en typisk meny kan se ut under en vecka (upplys gärna om att
man hanterar griskött så att de är förberedda på detta).

Speeddating








Om det är många som ska prata med er, finns det någonstans att sätta sig och vänta?
Avsätt några minuter till varje besökare (ca 5), ta hjälp av en äggklocka/timer för att
hålla tiden.
Sitt avskilt så att ni inte blir störda.
Speeddatingen ska hjälpa er att välja ut de som är bäst lämpade för praktiken. Har ni
bra kemi? Hur funkar språket? Verkar personen intresserad? Kan personen ta sig till
köken i fråga?
Upplys dem om att ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med
att praktiken startar.
Ha gärna papper och penna tillgängligt så att ni kan anteckna vilka ni pratat
med/mött, några minnesvärda saker med personen eller liknande. Det kan
underlätta ihopmatchningen med ev. handledare senare.

Intresseanmälan för praktik: Intresserade anmäler sitt intresse under speeddatingen till den
som intervjuar. Beslut tas inte under studiebesöket utan sker i samråd med
Arbetsförmedlingen i efterhand.

