
SZAKMAI TARTALOM:
Főbb tantárgyak:  Vezetési ismeretek, Marketing, Főbb árucsoportok forgalmazá-
sa, Kereskedelmi gazdálkodás, Idegen nyelv (angol vagy német)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szakképzett kereskedő 
irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, 
ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 
Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre, 
gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és 
elemzi a piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a 
piackutatás eredményeit. Elektronikus kereskedelmi tevékenység folytatására is 
képes. 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan 
megszervezni és működtetni 
- ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat 
- áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni 
- a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni 
- a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing 
ismereteket 
- kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesíté-
si-, és kommunikációs politikáját 
Szükséges kompetenciák: tiszta, érthető beszéd / jó memória, tanulási, fejlődési 
képesség / rendszerszemlélet / precizitás, pontosság

KERESKEDŐ
ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRNYÉKÜNKÖN:
Városunk és a környező települések jelentős bolt-hálózattal rendelkező régiót 
alkotnak, ahol helyet kapnak a kis- és nagykereskedelmi egységek egyaránt. Ezek 
jelentős foglalkoztatást biztosítanak a környék eladó és kereskedő szakemberei 
számára. Igen keresett, piacképes szakma, mely továbbtanulással összekötve, előre 
lépési lehetőséget biztosít a munkavállalónak.

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:
bútor- és lakástextil-kereskedő / műszaki- és elektronikai cikk kereskedő / 
ruházati és lábbeli kereskedő / élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő / áruházi 
osztályvezető / kereskedelmi ügyintéző / kereskedő / boltvezető

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE: Kereskedelem

A SZAKMA AZONOSÍTÓ SZÁMA: 5 0416 13 03

KÉPZÉSI IDŐ:
5 év, illetve érettségi bizonyítvány esetén: 2 év

KÉPZÉSI HELYSZÍN:
9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés történik az iskolai kabinetben, majd 11-13. 
évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:
egészségügyi alkalmassági orvosi igazolás (= egészségügyi kiskönyv megléte)

RÁÉPÜLŐ SZAKMÁK /A TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEI:
a technikusi bizonyítvány megszerzése után megegyező szakirányú felsőoktatási intézménybena technikusi bizonyítvány megszerzése után megegyező szakirányú felsőoktatási intézményben

évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.
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