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Загальні положення

1.1 Даний додаток до типової посадової інструкції (ДТПІ) укладено з метою визначення
завдань та обов'язків, вимог до професійних знань та нормативної бази, кваліфікаційних вимог,
відповідальності працівника, який здійснює діяльність на посаді провідного інженера відділу
готельного обслуговування (далі - працівник).
1.2 Провідний інженер безпосередньо підпорядковується начальнику відділу готельного
обслуговування.
1.3 Виконання вимог ДТПІ є обов'язковими з часу ознайомлення з ними.
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Додаткові до Т Ш завдання та обов'язки працівника

Працівник зобов'язаний:
- технічно забезпечувати виконання робіт з надання готельних послуг та послуг в басейні;
- забезпечувати повсякденний дієвий контроль за роботою технічного персоналу відділу
готельного обслуговування гуртожитку-готелю;
- забезпечувати ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку
технологічних операцій з надання готельних послуг та послуг в басейні, технічну експлуатацію,
ремонт і модернізацію обладнання, своєчасне проведення капітального і поточного ремонту
будівель, споруд, обладнання, ремонту меблів та інвентарю, правильне утримання всіх приміщень,
чітку і безаварійну роботу гуртожитку-готелю;
- контролювати дотримання проектної, конструкторської і технологічної дисципліни,
правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, санітарії і пожежної безпеки, вимог
природоохоронних, санітарних органів, а також органів, які здійснюють технічний нагляд;
- відповідати за ведення договорів та заміщувати відповідального за діловодство;
- виконувати обов'язки начальника відділу готельного обслуговування на час відсутності
його у зв'язку з відпусткою, хворобою та інших поважних причин.
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Додаткові до Т Ш вимоги до професійних знань та нормативної бази

Провідний інженер повинен знати загальнодержавну та внутрішньо-університетську
нормативну базу щодо надання готельних послуг; регламент виробничо-господарської та
фінансово-економічної діяльності гуртожитку-готелю; профіль, спеціалізацію та особливості
структури гуртожитку-готелю; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку
галузі та бізнес-план підприємства; виробничі потужності гуртожитку-готелю; порядок складання
та погодження планів виробничо-господарської діяльності гуртожитку-готелю; порядок укладення
і виконання господарських та фінансових договорів, основи екологічного законодавства; основи
трудового законодавства.
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Кваліфікаційні вимоги

На посаду провідного інженера призначається особа, яка має вищу освіту відповідного
напряму, стаж роботи на посаді інженера І категорії 2 роки та/ або відповідний досвід.
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Відповідальність

Працівник несе відповідальність за невиконання, неналежне виконання обов'язків, що
передбачені цим ДТПІ.
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Порядок внесення змін та доповнень до ДТПІ

Внесення змін до розділів ДТПІ допускається у випадках необхідності надання нових
завдань та обов'язків, а також у разі перерозподілу або вилучення чинних завдань та обов'язків і
тягне за собою затвердження нової версії ДТПІ.
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Порядок ознайомлення працівника з інструкціями

Порядок ознайомлення зі змінами до ДТПІ, а також з новими версіями ДТПІ є аналогічним
викладеному в пункті 9.1 ТПІ.
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