Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel: 76/500-850
Képzés megnevezése

Kereskedő – ágazati érettségire épülő nappali képzés

OKJ szám

54 341 01

Képzés időtartama

1 év

A képzés tantárgyai

- Foglalkoztatás I.
- Foglalkoztatás II.
- Marketing
- Marketing gyakorlat
- Ruházati- és bútor áruismeret
- Kereskedelmi gazdaságtan
- Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat
- Vállalkozástan
- Ügyvitel
- Vállalkozási gyakorlat

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik már rendelkeznek kereskedelmi
előképzettséggel, és
 szeretnek szervezni,
 érdeklődnek az üzletvezetés iránt,
 nyitottak a gazdasági kérdésekre, feladatokra,
 mozgalmas mindennapokra vágynak,
 határozott, energikus személyiségük van.

Jelentkezés feltételei

Iskolai ágazati érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság

Jelentkezés módja, határideje Jelentkezni személyesen, az iskola Titkárságán lehet, a
jelentkezési lap kitöltésével!
Tel.: 76/500-850

Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel: 76/500-850
Képzés megnevezése

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – ágazati
érettségire épülő nappali képzés

OKJ szám

54 841 11

Képzés időtartama

1 év

A képzés tantárgyai

- Foglalkoztatás I.
- Foglalkoztatás II.
- Általános szállítmányozási ismeretek
- Ágazati szállítmányozási ismeretek
- Szállítmányozás gyakorlat
- Logisztika
- Logisztikai tervezés gyakorlat

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik már rendelkeznek logisztikai
előképzettséggel, és
 szívesen bővítenék ismereteiket a szállítmányozás,
valamint a logisztika terén,
 komplex, a logisztika valamennyi területét felölelő
szakmai tudást szeretnének szerezni,
 idegen nyelvi tudásukat szakmai elemekkel is
szeretnék bővíteni.

Jelentkezés feltételei

Iskolai ágazati érettségi végzettség

Jelentkezés módja, határideje Jelentkezni személyesen, az iskola Titkárságán lehet, a
jelentkezési lap kitöltésével!
Tel.: 76/500-850

KSZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel: 76/500-850
Képzés megnevezése

Gazdasági informatikus – ágazati érettségire épülő
nappali képzés

OKJ szám

54 481 02

Képzés időtartama

1 év

A képzés tantárgyai

- Foglalkoztatás I.
- Foglalkoztatás II.
- Gazdasági ismeretek
- Gazdasági ismeretek gyakorlat
- Információs rendszerek
- Projektmenedzsment, projektmenedzsment gyakorlat
- Szakmai angol nyelv
- IR gyakorlat
- IT alkalmazási gyakorlat
- Számviteli IR gyakorlat

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik már rendelkeznek informatikai
előképzettséggel, és
 érdeklődnek a technika világa iránt,
 nyitottak a technikai újdonságokra, újításokra,
 nyitottak a gazdasági kérdésekre, feladatokra.

Jelentkezés feltételei

Iskolai ágazati érettségi végzettség

Jelentkezés módja, határideje Jelentkezni személyesen, az iskola Titkárságán lehet, a
jelentkezési lap kitöltésével!
Tel.: 76/500-850

Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel: 76/500-850
A szakma megnevezése

Logisztikai technikus (technikusi képzés)

A szakma rövid leírása

A logisztikai technikus fő feladata a logisztikai
tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai
rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása.

A szakma azonosító száma

5 1041 15 06

Képzés formája

Érettségire épülő nappali
Esti

Képzés időtartama

2 év

Bemeneti feltételek

Érettségi iskolai végzettség

Tanulási területek

- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Gazdálkodási tevékenység ellátása
- Üzleti kultúra és információkezelés
- Közlekedés
- Szállítmányozás
- Raktározás
- Logisztika

Szakma specifikus
tantárgyak

- Közlekedési alapok
- Közlekedés technikája és üzemvitele
- Általános szállítmányozás
- Ágazati szabályozások
- Raktározási alapok
- Raktári tárolás és anyagmozgatás, Raktárvezetés
- Beszerzési, készletezési, termelési, elosztási logisztika

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik
 szeretnek szervezni,
 szeretnének a belföldi és nemzetközi áruforgalmi
mozgásokba bekapcsolódni,
 mozgalmas mindennapokra vágynak,
 határozott, energikus személyiségük van,
 szívesen tanulnak idegen nyelvet.

Fontos információk

Jelentkezés módja

 A két éves képzésben az első félévben folyik az
ágazati alapoktatás, a tanulók ágazati alapvizsgát
tesznek. Ezt követi a 3 féléves szakmai képzés.
 Nappali képzésben a szakképzésben résztvevők
szakképzési ösztöndíjat kapnak.
 A duális képzésben a tanulók munkabér jellegű
juttatást kapnak.
Jelentkezni személyesen, az iskola Titkárságán lehet, a
jelentkezési lap kitöltésével.
Tel.: 76/500-850

Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel: 76/500-850
A szakma megnevezése

Kereskedő és webáruházi technikus (technikusi képzés)

A szakma rövid leírása

A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az
áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása, ellenőrzése,
az áruk adás-vétele.

A szakma azonosító száma

5 0416 13 03

Képzés formája

Érettségire épülő nappali

Képzés időtartama

2 év

Bemeneti feltételek

Érettségi iskolai végzettség
Foglalkozásegészségügyi alkalmasság

Tanulási területek

- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Gazdasági ismeretek
- Kereskedelem alapjai
- Termékismeret
- E-kereskedelem
- Marketing

Szakma specifikus
tantárgyak

- Gazdasági ismeretek
- Vállalkozások működtetése
- Kereskedelem alapjai
- Termékismeret
- Vállalkozási ismeretek
- Kereskedelmi gazdaságtan
- Webáruház működtetése
- Marketing alapjai
- Marketing kommunikáció

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik
 szeretnek szervezni,
 érdeklődnek az üzleti tevékenységek iránt,
 mozgalmas mindennapokra vágynak,
 határozott, magabiztos személyiségük van,
 jó kommunikátorok,
 szívesen tanulnak idegen nyelvet.

Fontos információk

Jelentkezés módja

 A két éves képzésben az első félévben folyik az
ágazati alapoktatás, a tanulók ágazati alapvizsgát
tesznek. Ezt követi a 3 féléves szakmai képzés.
 Nappali képzésben a szakképzésben résztvevők
szakképzési ösztöndíjat kapnak.
 A duális képzésben a tanulók munkabér jellegű
juttatást kapnak.
Jelentkezni személyesen, az iskola Titkárságán lehet, a
jelentkezési lap kitöltésével.
Tel.: 76/500-850

