„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
Intézményünk 40 éves
Alapítva: 1980
Cégjegyzékszám: 02-06-066302
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…!
MŰSZAKICIKK-ELADÓ
„A”
OKJ-sz.: 31 341 03
MŰSZAKICIKK-ELADÓ részszakképesítés
képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A016
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG!

A magabiztosság alapja a biztos tudás, ami megsokszorozza az erőt! Gaál Zoltánné intézményvezető
A szakképesítés megnevezése:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakmacsoport:

MŰSZAKICIKK-ELADÓ
5113
17. Kereskedelem-marketing, adminisztráció

A részvétel feltétele:

Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
pecsétjével ellátott igazolás
Kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az
eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő
előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik
az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a
kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói
feladatokat.

Feladata, munkaterületének rövid leírása:

A kezdés várható időpontja:

2020. - meghatározza a jelentkezők létszáma (10 fő)- ÉRDEKLŐDJÖN
2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ -utolsó lehetőség!

A vizsga időpontja az indítás függvényében:

2020. október

A képzés költsége:

150 000 Ft

A vizsgadíj:
A képzés szakmai tartalma, modulzárói:
A képzés óraszáma, oktatási napok:

A képzés helye:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:
A képzés zárása:

Jelentkezhet személyesen és mailben
vagy a weblapunkon:
Munkanapokon: 10-18 óráig
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4
06/30/288-4000
pok.mei@gmail.com
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné

Havi kamatmentes részletfizetés lehetséges
Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban
A mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott

11992-16 Kereskedelmi ismeretek
42 óra gyakorlati
11691-16 Eladástan
40 óra gyakorlati
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása 98 óra szóbeli
180 óra (elmélet: 54 óra gyakorlat: 126 óra)
+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenységek
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától - szombaton 9 órától
A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak
beszámítását (csökkenhet az óraszám)

Elmélet: 7621 Pécs Nagy Flórián u. 7 Metro Áruház Pécs, Makay út
Sikeres modulzáró vizsgák. A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése
modulonként. A képzés folyamán a 20%-ot meg nem haladó hiányzás. A
felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése
Gyakorlati vizsgatevékenység
Szóbeli vizsgatevékenység
Sikeres komplex szakmai vizsgát követően államilag elismert Műszakicikkeladó 31 341 03 OKJ-s részszakképesítést tanúsító bizonyítvány kiadása.
Külföldi munkához nemzetközi angol nyelven bizonyítvány-kiegészítőt adunk
(EUROPASS) Igényelhető 6 nyelven

