„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
Intézményünk 40 éves
Alapítva: 1980
Cégjegyzékszám:
02-062-06-066302
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000203/2014
A felnőttképző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné
pok.mei@gmail.com
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu
06/30/288-4000; 06/30/525-2121

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…!
BOLTVEZETŐ
„A”
OKJ-sz. 35 341 01
A Boltvezető képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A015
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés I/2020/1.

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG!
A szakképesítés megnevezése:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakmacsoport:
A képzés jellege:
A képzéshez szükséges végzettség, részvételi
feltételek:

A képzés költsége:

Vizsgadíj:
Képzés:
A képzés tartalma, szakmai
követelménymoduljai:
A képzés időtartama:
A képzés kezdés időpontja:
A vizsga várható időpontja a karantén
feloldásának függvényében:

BOLTVEZETŐ
5111
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 17.
OKJ-s szakképesítés
Alapfokú iskolai végzettség
34 341 01 Eladó
A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
31 341 05 Élelmiszer- vegyi áru eladó rész-szakképesítés
31 341 03 Műszakicikk-eladó rész-szaképesítés
A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő eladó
vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékben
nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat (tanfolyamhoz): foglakozás-egészségügyi szakellátó hely
pecsétjével igazolva
50 000 Ft
Havi kamatmentes részletfizetés lehetséges
Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban
35 000 Ft A mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően
Céghez kihelyezetten is (10 fő esetén)!
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
11394-12 Kisvállalkozások működtetése
2.5 hónap

2020. május 8..– meghatározza a jelentkezők létszáma (10 fő) érdeklődjön
2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ -utolsó lehetőség!
2020. dec. 31-től ez a képzés ebben a formában már nem lesz elérhető
10 fő jelentkezése esetén indul

2020. augusztus
Képzés óraszáma:

Képzés helye:
Komplex szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

Elméleti órák száma: 84 óra
Gyakorlati órák száma: 56 óra
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától - szombaton 9 órától
A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak beszámítását
(csökkenhet az óraszám)
7621 Pécs, Rákóczi út 55.; 7621 Pécs, Nagy Flórián u. 7.
Sikeres modulzáró vizsgák (51%)
A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 20%-ot meg
nem haladó hiányzás,
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése - gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése - szóbeli
gyakorlati
szóbeli
A sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően
Boltvezető szakképesítő OKJ-s bizonyítvány kiadása
Külföldi munkához nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) 6 nyelven igényelhető.
Munkanapokon: 10-18 óráig
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4
06/30/525-2121; 06/30/288-4000
pok.mei@gmail.com
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné

