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Σκοπός
Είμαι ένας ολοκληρωμένος με επαγγελματικά προσόντα Σεφ, με το επίπεδο # 3 πιστοποίησης μαγειρικής. Για πολλά

χρόνια, έχω εργαστεί σε διάφορους τομείς του κλάδου της φιλοξενίας, και με τα χρόνια, είχα την ευκαιρία να εργαστω σε
σχεδόν όλους τους τύπους των τόπων στην βιομηχανία τροφίμων. Εστιατόρια, μπιστρό, Gastro παμπ, ξενοδοχεία,που

κυμαίνονται από De Lux εως 4 αστέρων. Η διαφορετικότητα της κουλτούρας των τροφίμων είναι μοναδική σε όλο τον
κόσμο, το επάγγελμά μου είναι ένα υπο συνεχή μάθηση, προσαρμογή, και σίγουρα κρατά υψηλά επίπεδα στρες , διδάσκει

να βρούμε λύσεις γρήγορα και αποτελεσματικα, κάθε κουζίνα διαφέρει από την άλλη, για προφανείς λόγους, Κλίμα,
Γεωγραφική θέση και πολιτισμό, έτσι και κάθε χώρος, ξενοδοχεία διαφέρουν από τα εστιατόρια στο ότι δεν υπάρχει τόσο

μεγάλη πίεση λογο του απροσμενου. Τα τελευταία τρια-μιση χρόνια  βρίσκομουν στην Νεα Υορκη,Ευελπιστω Για την
επίτευξη μιας θέσης που είναι αντανακλαστικό της εμπειρίας μου στον κλάδο  που θα μου δώσει

Το Ίδρυμα και την υποστήριξη που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι βέλτιστες προσδοκίες του
εργοδότη, και την αναγνώριση στο εσωτερικό της βιομηχανίας.

.Ιστορικό Απασχόλησης
BROOKLYN GRILL (South Hackensack New Jersey)

Θεση:Executive Chef
Ημερομηνιες:Dec2014 -April 2016

Υπευθηνος για την πληρη λειτουργεια κουζινας,δημιουργια και κοστολογιο καταλογον,εκπαιδευση προσοπικου
τηρηση και φυλαξη  τροφιμων και εφαρμογη διαδικασιων υγιεινης και ασφαλειας,και την παραγωγη.

 CAFE & CATERING (west 72nd st Manhattan NY)
Θεση-Συμβουλος Επηχηρησεις
Ημερομηνιες-Οκτομ-Δεκ2014

Υπευθηνος για την αναπτηξη και Δημιουργειας του Μενου Εστιατοριο και Εκδηλοσεων,την εκπαιδευση προσοπικου
τα κοστολογια και την δημιουργια πιατων και το κοσεπτ καλο φαγητο στο κεντρο Νεας Υορκης.

MOLOS MEDITERRANEAN&SEAFOOD RESTAURANT (Weehawken New Jersey)
Θεση :Executive Chef

Ημερομηνιες:Sept-2013-sept2014
Περιγραφή  Εργασίας:  Διεθνή,  Καινοτόμες  Μεσογείου,  ευρω-ασιατική,  Θαλασσινά  ,  την  κατάρτιση  τοπικού  προσωπικού,
εφαρμογή των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, την τροφοδότηση όλων, παραγωγή, το σχεδιασμό μενού και την ανάπτυξη τα
χέρια για τη διαχείριση των γευμάτων, τα τρόφιμα κοστίζουν, τον έλεγχο της απογραφής, η δημιουργία πιάτο και την εκτέλεση.
προμήθεια  με  τοπικούς  προμηθευτές  .Participating  σε  όλα  εστιατόριο  events.Pre  άνοιγμα  με  τη  συμμετοχή  στην  ανάπτυξη  των



περισσότερων πτυχών του εστιατορίου, σε στενή συνεργασία τόσο με τη διαχείριση και την κουζίνα του προσωπικού για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

ΡΗΓΙΝΟΣ YACHTS-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύμβαση Chef στ Πειραιά Τράπεζες Χάρτη Στόλου. Και του ιδιωτικού εστίασης και τροφοδοσίας περιουσία για πρόεδρος

και αντιπρόεδρος σεβασμό (ΕΛΛΆΔΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2013 μέσω του Ρηγίνου Yachts.)
ΤΑΡΣΑΝΑΣ Restaurant Group ΣΠΕΤΣΕΣ ΕΛΛΆΔΑ,

Ημερομηνίες: 2012-Φεβρουάριος-Δεκέμβρης
Θέση: Ανάπτυξη Chef

Περιγραφή Εργασίας: Ανάπτυξη Μενού και εκπαίδευση του προσωπικού για τα τρία εστιατόρια του ομίλου, LA Luz-
Tarsanas,Nero tis Agapis, υπεύθυνος μπουφέδες, δεξιώσεις, όλα τροφοδοσία γίνεται με την παρασκευή τροφίμων, styling,

οργάνωση χώρου,
Όνομα του Σκάφους: SY (FLEURTJE) Μήκος: 57m

Ημερομηνίες: Απρίλιος 2011 - Νοέμβριος 2011
Θέση: Head Chef / Πλήρωμα Chef (SOLO)

Περιγραφή Εργασίας: Όλα προβλέψεων, το σχεδιασμό μενού και την εκτέλεση για τους επισκέπτες και τον ιδιοκτήτη.
υπηρεσία εστιατόριο, υπηρεσία μπαρ.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εκδηλώσεις προγραμματισμό και ειδικά μενού, δηλαδή (Vegan, παιδικές τροφές,
kosher πιάτα για χορτοφάγους και άλλα ειδικά αιτήματα) παραλαβη των special guests από το αεροδρόμιο, την οδήγηση

του διαγωνισμού, το μαγείρεμα γεύματα πλήρωμα δύο φορές την ημέρα και την ενεργό συμμετοχή στις σύνδεσης και είναι
ενεργός πλήρωμα μέλος κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ιστιοπλοΐας.

Όνομα του Σκάφους: M / Y JOHN JOHN Μήκος: 30m
Ημερομηνίες: Απρίλιος 2010 - Αύγουστος 2010

Θέση: Head Chef / Πλήρωμα Chef (Solo)
Περιγραφή Εργασίας: Όλα προβλέψεων, του πληρώματος και γεύματα επισκεπτών που εξυπηρετεί και μπαρ Υποβολή

προσφορών για όλους τους χάρτες (Μέσω Ρηγίνος Yachts) ενεργό μέλος του πληρώματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης,
την οδήγηση του διαγωνισμού.

Όνομα του Σκάφους: S / Y ΑΝΑΣΑ Μήκος: 30m
Ημερομηνίες: Αύγουστος 2010 - Σεπτέμβριος 2010

Θέση: Head Chef / Πλήρωμα Chef (σόλο)
Περιγραφή Εργασίας: Όλα προβλέψεων, όλα προετοιμασία φαγητού και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων

ορισμένων οικονόμος καθήκοντα, οδήγηση προσφορά

* 2010-CHEF ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΝΑ FYLY γιοτ και ΡΗΓΙΝΟΣ ΣΚΑΦΗ επαφές-Barbara YACHTS FYLY YACHTS_Petros
Ρηγίνος ΡΗΓΙΝΟΣ

* 2009-2010 επικεφαλής σεφ NS-Square Restaurant Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
* 2008-ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΦ (McCOLL Hospitality) Σύμβουλος, Επίβλεψη Chef για διάφορους χώρους ξενοδοχείων,

εστιατόρια, σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Παραγωγή, τη δημιουργία μενού και κοστολόγηση, οργάνωση κουζίνας
και εκπαίδευση προσωπικού.

• 2006-2007-Executive Chef-Κύριος FORREST HOTEL4.5STAR-Bunbury-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-120Rooms & Suites,
Barons Πρόστιμο τραπεζαρία εστιατόριο-100seats, Alexanders Bistro 200seats, Μπουφές Εστιατόριο, δεξιώσεων

για 400pax ,, 24ωρη υπηρεσία Rm
• * 2006-HEAD-CHEF-ΛΕΥΚΑ PALACE HOTEL 4 αστέρων-ΣΠΕΤΣΕΣ-καλοκαίρι (2006) 200 Rooms &

Bungalows
• Mediterranean Restaurant 140 θέσεων, δεξιώσεων 2000pax, Pool Bar Restaurant.

• * 2002-2005 - EXECUTIVECHEF-BP HELLAS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Restaurant 90 έδρες, Catering Offsite Διεθνή
και Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνες

• * 1998-2000-2002-2005-HEAD-CHEF ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ (ΠΑΤΜΟΣ) 160 έδρες International, Καινοτόμες
Μεσογείου, ευρω-ασιατική, Θαλασσινά Κουζίνες CAFÉ Chantant (ΑΘΗΝΑ) 45 έδρες

• * 2001-CHEF-PRESIDENT HOTEL 4 Αστέρια Περθ της Αυστραλίας
• * 1999-SOUS_CHEF-ΙΕΡΟ GOLF RESORT 5 αστέρων Bunbury ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -2 A la carte εστιατόρια,

Banqueting300pax- Σύγχρονη Αυστραλίας, Ιταλικά, Ισπανικά Τάπας, Διεθνής Κουζίνες.
• * 1997-CHEF PARTIE-PACIFIC Cairns International 4.5STAR 176Rooms και σουίτες,

• 3 Εστιατόρια-Waterfront 100 θέσεις (Seafood & Steak Restaurant) Market Place-200 θέσεις (All day εστιατόριο)
Monsoon 100 έδρες (ευρωπαϊκών και Wood Fired Pizza Restaurant) δεξιώσεων 900 Αίθουσες pax 5 Λειτουργία.

• * 1996-HEAD-CHEF-WATERMANIA FUN PARK (ΜΥΚΟΝΟΣ) Self Service Restaurant 400 θέσεων, A la carte
100 έδρες, Ουζερί-Ψησταριά (Θαλασσινά) 80 έδρες. International, ελληνικά, ισπανικά Κουζίνες



• * 1992-1995-CHEF ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-SYMBOSIO Restaurant & Bar WELLINGTON NZ 130 θέσεις-Μεσογείου,
ευρω-ασιατική Fusion Κουζίνες

• * SHERATON on the Park 5αστερη-Σίδνεϊ της Αυστραλίας 557Rooms and Suites 4 εστιατόρια, 1200pax
Δεξιώσεων

• * 1991-sous chef
• * 1990-CHEF PARTIE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ sous chef

• * 1989-CHEF PARTIE, κοζίνα
• * 1988-CHEF κελάρι, PARTIE, ΠΡΩΙΝΟ

• * 1987-τροπή-Β τροπή, SAUCIER
• διαιτητές

•
• Όνομα και θέση: Δημήτρης Παυλίδης Captain

• Ονομα Σκάφους: FLEURTJE
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου: +306974120964

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimitripav@yahoo.gr
διαιτητές

• Όνομα και θέση: Rabbe Grönblom, (ιδιοκτήτη)
• Ονομα Σκάφους: FLEURTJE

• αριθμός τηλ: +358 (0) 40 έως 503 5033
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: N / A

διαιτητές

• Όνομα και θέση: Paul Illic Captain
• Ονομα Σκάφους: M / Y JOHN JOHN / S / Y ΑΝΑΣΑ

• Αριθμός κινητού τηλεφώνου: +306972470315
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: N / A

•
• ΕΛΙΑΝΑ Στεφανίτσης: ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙ TRADING AS ΜΩΛΟΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
• ΤΗΛ: 2012231200

• EMAIL: estefanitsis@gmail.com
• ** Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησης Εστιατόριο Διαχείρισης NZ

• ** Πιστοποιητικό Εστιατόριο Υπηρεσία
• ** Τρόφιμα & Ποτά Wgtn Πολυτεχνείου

• ** Κοστολόγηση των τροφίμων, αποθήκευση, προετοιμασία, την υγιεινή,
• ** City & Guilds-1-2-3 Πιστοποιητικά μαγειρικής

mailto:estefanitsis@gmail.com

