TÁJÉKOZTATÓ
Élelmiszer-, vegyiáru eladó képzésről
A képzés
- megnevezése:

Élelmiszer-, vegyiáru eladó

- OKJ száma:

31 341 01

- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma

E-000081/2014/A040
részszakképesítés
alsó középfokú résszakképesítés
csoportos
v2 (2016-os SZVK alapján,
modulz)

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

82 000 Ft
30 000 Ft
112 000 Ft
(részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével,
eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk
beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű
működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

Az OKJ-s szakmai vizsgára
bocsátás feltételei:

- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII.
26.) NGM rendelettel módosított 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet
3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában.
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
- 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:
11992-16 Kereskedelmi ismeretek - gyakorlati
11691-16 Eladástan- gyakorlati
10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása - szóbeli

Ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési
szolgáltatások:

Előzetes tudásmérés

A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése

Modulzáró vizsgákon

A képzésben résztvevő teljesítményének
értékelése:

Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.

Az OKJ-s vizsga szervezésének formái:

gyakorlati, szóbeli

Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

OKJ-s bizonyítvány

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:

A képzés helyszíne:

240 óra (72 óra elmélet + 168 óra gyakorlat (30% elmélet - 70%
gyakorlat)
4 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:
5113 Bolti eladó
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó; Zöldség-, gyümölcs eladó; ABC-eladó; Áruházi eladó; Eladó,
szupermarket; Élelmiszerbolti eladó
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