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SCANDIC NEPTUN 
EN DEL AV BERGEN HOTEL GRUPPEN

Scandic Neptun Scandic Strand

Scandic Bergen City



SCANDIC NEPTUN
ET HOTELL KJENT FOR GOD MAT, VIN, KUNST OG KULTUR



SCANDIC NEPTUN
LANGE OG GODE MATTRADISJONER



MAN MÅ TA NOEN STRATEGISKE VALG
• Skal man outsource sin restaurantdel 

• eller drive i egen regi?



SCANDIC NEPTUN
DRIVER ALL RESTAURANTVIRKSOMHET I EGEN REGI

• Scandic Neptun driver all restaurantvirksomhet i egen regi.

• Mix mellom Scandic konsepter og egne konsepter



"LÆRLINGEFABRIKKEN" SCANDIC NEPTUN
• Mange av bransjens kjøkkensjefer / restaurantsjefer har arbeidet eller gått i lære 

på Scandic Neptun.

• Scandic Neptun har utdannet en rekke av byens faglærte personer.

• Profilerte mennesker har gått i lære på Neptun.



STATUS PÅ SCANDIC NEPTUN IDAG
• Kokkeelever antall 5 stk

• Servitør elever antall 4 stk

• Resepsjonselever antall  1 stk



SCANDIC NEPTUN

• Årets lærebedrift 2013

• Årets bedrift av kokkemesterlauget

• Hvorfor:

• Resultat av langsiktig arbeid 

• Flinke og interesserte elever 

• Avdelingsledere og fagansvarlige som 

brenner for sitt fag og ønsker å utvikle 

unge mennesker.



FØRSTE VALG FOR LÆRLINGER
• Scandic Neptun ønsker å være et førstevalg for elever som søker læreplass.

• Hvordan blir man det?

• Flinke fagansvarlige

• Gir elevene utfordringer. 

• Gi elevene ansvar

• Gi muligheter (Leonardo / Erasmus)
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• Tiltrekker oss fagfolk fordi man tar faget på alvor

• Får tak i de beste elevene

• Beholder gode fagarbeidere etter endt læretid



UTFORDRINGER
• Få nok elever til å søke på kokk, resepsjon eller servitørfaget.



UFORDRINGER
• Øke anerkjennelsen for resepsjonsfaget



UTFORDRINGER
• Alvorlig mangel på faglærte servitører



UTFORDRINGER
• Bransjens rykte:

• Negative presseoppslag ødelegger for en hel bransje.



UTFORDRINGER
• Muligheter ved fagutdanning

• Viktig at vi klarer å få frem hvilke muligheter fagutdanningen gir til elever, foreldre og 

skoler.

• Få frem eksempler på fagarbeidere som har gått videre på fordypninger i faget 

• Eks. vinkelner osv.

• Få frem eksempler på fagutdannede personer som har gjort karriere ut over faget 

• Eks. mellomledere, direktører osv.

• Tilrettelegge for at et fagbrev gir muligheter for inntak til høyere studier


