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A vállalkozás rövid bemutatása
Családi vállalkozásunk 1996-tól működik, kezdetben Green-Soft 96 Bt-ként, majd a
tevékenységi körök és megbízások bővülésével 2008-ban átalakítottuk vállalkozásunk
formáját Kft-vé. Kiemelten vendéglátással a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú
Kft-ként foglalkozik, mely főleg a gyermekétkeztetésben tevékenykedik. A Gyári étkeztetést,
egyéb céges rendezvényeket, kitelepüléseket, büfé egységek üzemeltetését, a tanulók
foglalkoztatását pedig a Tálentum Ízalapító Kft. látja el azonos tulajdonosi körrel.
Személyesen vendéglátással foglalkozom több mint 20 éve. 2005-től ügyvezető igazgatóként
végeztem a munkám. Feladataim közé tartozott a rendezvényszervezés, büfé egységek
működtetése, közétkeztetés teljes körű lebonyolítása, kitelepülések szervezése, munkáltatói
joggyakorlás stb.
Téged várunk, ha:
• szakács
• vendéglátós szervező
• konyhai kisegítő
• vendéglátó eladó
• fogadós
• cukrász
• diétás szakács
pályára készülsz!

Amiért cégünk alkalmas a feladatra
–E
 lsődleges célunk a minőségi étkeztetés és ezt szeretnénk a felnövekvő
nemzedéknek is továbbadni. Valamint szeretnénk részt vállalni a kerületi
tehetségek kibontakozásában és figyelemmel kísérni fejlődésüket, segíteni
őket pályájukon.
–3
 kiváló mesterszekácsunk és dietetikusunk pedagógiai végzettséggel is rendelkezik,
így alkalmasak tudásuk legmagasabb szintű átadására.
– J ártasságunk van mind a közétkeztetés, mind a reprezentációs étkeztetés (A’la carte)
területén. A tanulók gyakorlati úton elsajátíthatják a Közétkeztetés, Ala Carte étkezés
és a Táplálék allergiás – kímélő étkezés savát-borsát, a konyha egy épületen belül
található a tankonyhával.
–K
 onyhánk a modern tankonyha követelményeinek teljeskörűen megfelel.
12 kiállású főzősor, öltöző, külön bejárat biztosított a tanulók számára.
A tankonyha jól megközelíthető, így vizsga helyszínének is alkalmas.
– Sajátos nevelési igényű gyerekeket is szívesen tanítunk.
–N
 agy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok valódi helyzetekben tanuljanak, így
rendszeres, nagyszabású rendezvényekre visszük őket, hogy kellő tapasztalatot
szerezzenek pályájuk megkezdése előtt. Ilyen rendezvényeink: Cib bank Ötlet Campus
• Vodafone családi napok • Duna Autó karácsonyi nap • Continental Automotive fluid
rendezvények • DMRV Zrt sportnapok • BSI Futónapok VIB Büfé (Coca Cola, Aldi Női
futó félmaraton, Brutálfutás, K&H Maraton)

Tehetséges és elhivatott tanulóink további kihívásokat, feladatokat kapnak (juttatással),
ezzel jelentős tapasztalatot, rutint szerezve. Az életre nevelés a célunk, hogy az iskola
elvégeztével minden tanuló megtalálja helyét az életben, a nálunk szerzett tudással
könnyen el tudjon helyezkedni. Lehetőség van csapatunkban való elhelyezkedésre is
Folyamatosan szervezünk házi versenyeket, és versenyekre készítjük fel
gyakornokainkat.

Csapatunk motorjai humán oldalról:
Kosztyán Enikő:

Élelmezésvezető – Vállalat Vezető

Kosztyán Attila:	Mesterszakács, Oktató, Minőségügyi
Szakmérnök, Diétás Szakács, Élelmezésvezető, Vendéglátás Szervező
Mester, Kereskedő Mester – Vállalat Vezető
Szecsei Zoltán:

Vezető Helyettes – Beszerzés Operatív irányítás

Vazicsek Balázs:

Mesterszakács, Diétás Szakács
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2012.01–

Vác és Vidéke Vendéglátó NK Kft ügyvezető/tulajdonos
Tálentum Ízalapító Kft. ügyvezető

•
•
•
•
•

Vácrátót Község Önkormányzati konyha üzemeltetése (helyben készült ételsorokkal)
Nőtincs Község Önkormányzati konyha üzemeltetése (helyben készült ételsorokkal)
Magyarnándor Község Önkormányzati konyha üzemeltetése (helyben készült ételsorral)
Szokolya Község Önkormányzati konyha üzemeltetése (helyben készült ételsorokkal)
Verőce Község Önkormányzati konyha üzemeltetése (helyben készült ételsorokkal)

2009–2015

KÖE – Igazságügyi Palota
Technikus – Bombakutató / Megbízott Szolgálatparancsnok

2008–2009

Köztársasági Őrezred Objketumvédelmi Főosztály
Parlamenti Őrségi Osztály – Parlamenti Őr

2004.08–2014

Duna – Dráva Vendéglátó Kft, Vác
Ügyvezető Igazgató – Rendezvényszervező

A vendéglátó egység koordinálása, munkáltatói joggyakorlás, különböző reprezentációs ebédek,
rendezvények (Nőnapi ünnepség, Május 1 Époítők napja, Nyílt napok, Esküvők…), kitelepülések
lebonyolítása, szervezése. A napi működés adminisztrációs és egyéb feladatainak lebonyolítása
(anyagnorma számítás, számlázás, HACCP működtetése, beszállítókkal való kapcsolattartás,
piackutatás, megrendelések feldolgozása, büfé egységek üzemeltetése…)
2001.02–2005.05.

Lassersberger – Knauf Kft, Vác
Minőségbiztosítási ellenőr (TQM)

• A különböző építőanyag gyártásszakaszainak ellenőrzése.
• Javító intézkedések megtétele (minőség, gyártási folyamat,
technológia, kapacitás, költség, logisztika, értékáramlás)
• Termelés veszteségeinek figyelése és beavatkozások végrehajtása
• Felhasznált anyagok minőségi reklamációi, zárolások
• Minőségbiztosítással kapcsolatos elemzések készítése
• Auditokon való részvétel

1998.07–2001.03.

Green – Soft 2000 Bt. Vác
Könyvelő, bérszámfejtő (Családi Vállalkozásban)

Különböző vállalkozások, gazdasági társaságok (Kft, Bt, KKT, Egyéni vállalkozás) könyvelése
(contirozás, bérszámfejtés…), vállalkozókkal való kapcsolattartás.
TANULMÁNYOK ÉS GYAKORLAT
2006–2009

Pannon Egyetem, Veszprém
Minőségügyi Szakmérnöki Szak
HACCP – ISO22000:2005

1998.06–2002.02.

Gábor Dénes Műszaki Főiskola
Informatikus mérnök - managger szakirány
(Főiskolai Diploma)

1996–1998

Váci Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakközépiskola
Érettségi Bizonyítvány

1994–1996

Váci Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakközépiskola
Szakmunkás bizonyítvány bolti eladóként

EGYÉB ISMERETEK
Nyelvtudás

• Magyar anyanyelv
• Angol alapfok: állami nyelvvizsga, alapfok, ‘C’ típus (2003)

Egyéb tanfolyamok

•
•
•
•
•
•
•
•

Számítógép ismeret
Gépjármű vezetői engedély

• MS Office, MS Windows, Delphi, SQL, Assembly, PHP
• ‘B’ kategória (1997), ‘C’ folyamatban

Kereskedelmi és vendéglátó ipari boltvezető bizonyítvány (OKJ)
Pénztárgépkezelő (OKJ)
Szakács (OKJ)
Diétás Szakács (Emelt Szintű OKJ)
Mesterszakács (Nógrád Megyei Iparkamara)
Élelmezésvezető (OKJ)
Vendéglátás szervező mester (Nógrád Megyei Iparkamara)
Kereskedő mester (Nógrád Megyei Iparkamara)

Pest Megyei Kereskedelmi Iparkamara: Szakács – Vendéglős Vizsgaelnök és Elnökségi Tag
HOBBI - SZABADIDŐ
• Sport (Foci, Kosárlabda)
• Utazás
• Idegen nyelv tanulás (angol )
_______________________
Kosztyán Attila
Ügyvezető
Diétás Mesterszakács
+36 30 33 11 971

