Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie to placówka edukacyjna
kreująca indywidualność i poczucie własnej wartości uczniów w świecie
gastronomicznym. Rozwija w młodych ludziach ambicję i kreatywność. Szkoła
godna polecenia dla uczniów pragnących osiągnięć ponadprzeciętnych, przyszłych
liderów wśród rówieśników pod względem wiedzy i innych osiągnięć.
Współpraca Restauracji Amber Room, którą prowadzę jako szef kuchni polega na
realizacji planu zajęć praktycznych. W ten sposób chcemy wprowadzić uczniów
w profesjonalnej gastronomii i ułatwić start w ich karierze.
Serdecznie polecam
Robert Skubisz
Vice-President of the Board & Executive Chef
Restauracji Amber Room

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego, mieszczący się przy ulicy
Okopowej 55 a w Warszawie współpracuje z naszym hotelem od wielu lat.
Współpraca między Placówkami polega na kształceniu praktycznym
i zawodowym uczniów Szkoły i układa się bardzo pomyślnie.
Uczniowie aktywnie uczestniczą w codziennej pracy i funkcjonowaniu
różnych działów hotelu.
Pomagają w codziennych obowiązkach placówki.
Zdobywają tym samym wiedzę praktyczną, którą na pewno wykorzystają
w przyszłym życiu zawodowym.
Michał Nowakowski
Administration and HR Specialist

Mamaison Hotels & Residences to unikatowa kolekcja hoteli
butikowych, biznesowo-konferencyjnych i rezydencji. Jednym z nich
jest usytuowany na warszawskim Starym Mieście Mamaison Hotel Le
Regina posiadający 61 pokoi, 2 eleganckie sale konferencyjne, znaną
restaurację La Rotisserie oraz część rekreacyjną z basenem i sauną. Od
lat polecany przez przewodnik Michelin Main Cities of Europe.
Mamaison Hotel Le Regina od wielu lat współpracuje z Zespołem
Szkół im. Michała Konarskiego w zakresie przygotowania uczniów do
zawodu kucharza, kelnera, czy recepcjonisty. Uczniowie Zespołu
Szkół im. M. Konarskiego mają możliwość uczyć się od najlepszych,
należy tu wymienić chociażby Szefa Kuchni Marcina Korcza czy
mistrza Polski sommelierów 2012 i 2013 Andrzeja Strzelczyka.
Executive Assistant / HR Manager Maja Kołodziejska

„Serdecznie dziękujemy uczniom Zespołu Szkół im. Michała
Konarskiego w Warszawie za wybór Hotelu Westin,
Sheraton i Bristol jako miejsca do praktycznego
przygotowania
do
zawodu
oraz
nauczycielom
za
dotychczasową współpracę.
Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości absolwenci Zespołu
Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie dołączą do
naszego
zespołu,
jako
wykwalifikowana
i
dobrze
przygotowana kadra.
Dział HR Hotelu Sheraton.
Dział HR Hotelu Sheraton

"Ważnym elementem pracy załogi Restauracji Winosfera jest misja edukacyjna
skierowana do młodych adeptów sztuki kulinarnej. Każdy z naszej załogi przez ten
moment w życiu przechodził i zdajemy sobie sprawę że poświęcając czas na szkolenie
uczniów, kreujemy przyszłość gastronomii. Uczniowie decydując się na odbycie
praktycznej nauki zawodu w naszym zakładzie mają szansę na prawdziwą przygodę
kulinarną i profesjonalne wsparcie. Jest nam niezmiernie miło, że ZS im. Michała
Konarskiego w Warszawie darzy Restaurację Winosfera daleko idącym zaufaniem
i dzięki tej współpracy uczniowie mogą czerpać wiedzę kulinarną. "
Z wyrazami szacunku.
Jakub Adamczyk
Szef kuchni

