MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
K Á R O L Y R Ó B E R T K Ö Z É P I S K O L A
GYÖNGYÖS

Szakma:
Szakképzés típusa:
OKJ szám:
Elméleti tananyag súlya:
Gyakorlati tananyag súlya:
Képzési idő:
Nyári gyakorlat ideje:
Előfeltétel:
Szakmai előképzettség:
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
•

Kisis- és középvállalkozások
középvállalkozások ügyvezetője II.
Érettségi utáni emelt szintű szakképesítés
szakképesítésesítés-ráépülés
55 345 01
70 %
30 %
1 év
nincs
érettségi
érettségi bizonyítvány,
5-ös szintű szakképesítés vagy részszakk
részszakképesítés

az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése

Munkaterület leírása:
•
•

•

A szakképesítésszakképesítés-ráépülést megszerző szakember kiskis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas
azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is.
Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk
egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges,
miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási,
irányítási, valamint a helyi
szervezetekkel.
Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és
betartatása, konkurenciakonkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
marketing tevékenységet végezni és vezetni
megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
megszervezni és lebonyolítani
lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
ellátni a kiskis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
feladatokat
ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.
felmérni és értékelni a piaci környezetet
alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését
érvelését
idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek
számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár
anyanyelvi beszélővel is
véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és
hátrányait
világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és
összefoglalókat megírni
szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló
helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek
számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget
alkotni
hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven
akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához
megoldásáhozz alkalmazni
munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásáho
internet alapú szolgáltatásokat, ee-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
K Á R O L Y R Ó B E R T K Ö Z É P I S K O L A
GYÖNGYÖS
Tanulmányai során elsajátítja az alábbi ismereteket, modulokat:
•
•
•

1187211872-16
1210612106-16
1187311873-16

A vállalkozások vezetése
Informatika vállalatvezetőknek II.
Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

Elhelyezkedési lehetőségek:
•

Ipari tevékenységet folytató egység vezetőjeként,
vezetőjeként, szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet
tevékenységet folytató
egység vezetőjeként, informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeként,
vezetőjeként, vállalati
stratégiatervezési egység vezetőjeként
vezetőjeként

Továbbtanulási lehetőségek:
•
•

Felsőoktatási intézményben kereskedelem
kereskedelemem-marketing felsőoktatási szakképzésben
szakképzésben vagy kereskedelemkereskedelemmarketing szakon
szakon
A képzés szakirányú továbbtanulás esetén min. 24 többletpontot jelent.

