Hogyan lehet jelentkezni a tanfolyamra?
Keresse fel személyesen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal lakóhelye
szerinti illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát! (MK. kirendeltség)

A tanfolyam szolgáltatásai

Debreceni Képző Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.

A munkaruhát, a védőeszközöket és a szükséges jegyzeteket a
Debreceni Képző Központ N. K. Kft. biztosítja.
Bővebb felvilágosítás
A képzési program szakmai tartalmával kapcsolatosan bővebb
felvilágosítást a Debreceni Képző Központ N. K. Kft. címén,
vagy telefonszámán kaphat.
Rövid ismertető az intézményről

Az intézmény felnőttképzési hatósági engedélyezési szám:
E-000533/2014
Képzési program hatósági engedélyezési száma:
E-000533/2014/A017
Székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
 (52) 533-148 Fax: (52) 533-149  info@dkkinfo.hu

Tájékoztató

A Debreceni Képző Központ Kft.( Debrecen, Budai Ézsaiás út 8/A.)
közel 3500 m2-es alapterületen, a gépészet, a kereskedelemvendéglátás, az elektronika és informatikai szakmacsoportokban, a
munkaerő-piaci igényekhez hatékonyan illeszkedő, gyakorlatorientált
képzési programok megvalósítására alkalmas.

az álláskeresők részére meghirdetett,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
által ajánlott és támogatott,

A DKK Kft. filozófiája, hogy mind a szellemi, mind pedig az anyagi
erőforrásokat koncentráltan, a magas oktatási színvonalat nyújtó
szakképzésre fordítsa.
Felnőttképzési lehetőséget biztosít
munkaviszonyban állóknak, álláskeresőknek és pályakezdőknek.

kódszám alatt nyilvántartott,

A Debreceni Képző Központ Kft. közel 40 féle OKJ-s képzés
folytatására rendelkezik hatósági engedéllyel. Az elmúlt hat évben
több mint 2000 felnőtt képzése valósult meg az intézményben.
Honlapunk: www.dkkinfo.hu
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„Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény
eladó” tanfolyamról

A képzés célja

A tanfolyam időtartama

A képzés intenzitása

Olyan
általánosan
művelt,
korszerű szakmai elméleti és
gyakorlati
felkészültséggel
rendelkező
szakemberek
képzése, akik önállóan képesek a
vevők
kiszolgálására,
az
áruforgalomhoz és a bolti
munkához kapcsolódó feladatok
ellátására, többek között az áruk
megrendelésére,
raktározására,
minőségmegóvására,
esztétikus
kihelyezésére, az áru eladását
előkészítő munkára, a bolt egyéb
munkáira (leltár, adminisztrációs
munka stb.).

5 hónap

heti 5 nap
elmélet napi 7 óra
8.00 - 18.00 között
gyakorlat napi 8 óra
7.00 - 19.00 óra között

A megszerezhető képesítések
megnevezése
Élelmiszer-, vegyi áru és
gyógynövény eladó
OKJ száma: 31 341 01

A szakképesítéssel betölthető
munkakörök
Bolti eladó

A képzésben résztvevők
tervezett létszáma
20 fő

A tervezett kezdési időpont
2015. szeptember

A tervezett befejezési időpont

A megengedhető maximális,
igazolt hiányzás

2016. január

72 óra

A képzés helye
A beiskolázás feltétele
Alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a
4/2015. (II.19.) NGM rendelettel
módosított
27/2012.(VIII.27.)
NGM rendelet 3. melléklete
szerint,
a
kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák
birtokában.
További feltétel, a foglalkozás
egészségügyi alkalmasság
A képzés
összóraszáma
716 óra
(elmélet: 219 óra,
gyakorlat: 497 óra)

Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Hajdu-Coop Zrt. Debreceni
kereskedelmi egységei

Az áruforgalom lebonyolítása:
132 óra
Az élelmiszerek, vegyiáruk és
gyógynövények forgalmazása:
305 óra

A vizsga jellege
Gyakorlati és szóbeli modulzáró
vizsgák letételét követően
komplex gyakorlati és szóbeli
szakmai vizsga.

A tanfolyam egy főre jutó
képzési költsége

286 400 Ft.
Az Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó
szakképzés
elméleti moduljai
A kereskedelmi egység
működtetése:38 óra
Az áruforgalom lebonyolítása:78 óra
Az élelmiszerek, vegyiáruk és
gyógynövények forgalmazása: 97 óra
Környezeti fenntarthatósági
ismeretek: 6 óra

amely összeget az álláskeresők
képzése esetén a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
biztosítja.
A szakképesítés megszerzése
kiváló elhelyezkedési esélyt
biztosít!

A tanfolyam támogatottsága
Az Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó
szakképzés
gyakorlati moduljai
A kereskedelmi egység működtetése:
60 óra

A tanfolyam támogatása 100%ban támogatott, a GINOP 5.2.114-2015-00001 Ifjúsági Garancia
Program keretében valósul meg.

