TÁJÉKOZTATÓ
Boltvezető képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma

Boltvezető
35 341 01
E-000081/2014/A043

szakképesítés-ráépülés
középfokú szakképesítésráépülés
csoportos
v4 (2017-es SZVK
alapján, modulz)

Képzési díj:
(tartalmazza a jegyzetek díját is)
Vizsgadíj:
A képzés teljes költsége:

50 000 Ft
30 000 Ft
80 000 Ft
(részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
A képzést sikeresen elvégző képes kisvállalkozást létrehozni, működtetni, megszüntetni. A boltvezető
marketingtevékenységet végez, irányítja, megszervezi és ellenőrzi a bolt működését, biztosítja az áru- és
vagyonvédelmet.
Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a készletezést, raktározást, nyilvántartja a
készleteket, gazdálkodik a készletekkel. Meghatározza az eladási árat, ellenőrzi a számlákat, az
ellenértékek kiegyenlítését, emellett banki tranzakciókat végez, kezeli a készpénzt, csekkeket. Ellátja az
értékesítési, valamint a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, miközben biztosítja
a személyi és tárgyi feltételeket.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés
31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy
kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben
nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség
(képesítés)

Egészségügyi alkalmasság
Az OKJ-s szakmai vizsgára
bocsátás feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése - gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése - szóbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető
A képzés összóraszáma:
dokumentum(ok):
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:
A képzés helyszíne:

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány
140 óra
84 elmélet + 56 óra gyakorlat (60% elmélet - 40% gyakorlat)
3 hónap
2 oktatási nap/hét
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. vagy
3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
5111 Kereskedő
Ajándékkereskedő; Dohányáru-édesség kiskereskedő; Dohány-bazárkereskedő; Drogériai kereskedő;
Édesség kereskedő; Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő; Építőanyag kereskedő; Fodrászcikk kereskedő;
Használtcikk-kereskedő; Háztartásifelszerelés-kereskedő; Hírlapárus, trafikos; Kultúrcikk-kereskedő;
Rádiótelefon kereskedő ; Vegyes iparcikk kereskedő; Vegyeskereskedő; Áruházi osztályvezető; Áruházi
részlegvezető; Szupermarket részlegvezető; Ajándékkereskedő
1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
Boltvezető
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