Kereskedelem ágazat
Kinek ajánljuk a kereskedelem ágazatot?
Ha szeretsz emberekkel foglalkozni, kommunikálni, változatos érdekes munkára vágysz, jó
választás a kereskedő képzés. Annak a fiatalnak ajánljuk a kereskedő képzést, aki kevésbé
bírja az egy helyben való ücsörgést, papírmunkát, inkább mozgalmas állást szeretne. Ha
valaki később önálló vállalkozóként képzeli el az életét, szintén jó választás a kereskedő
szakma elsajátítása.
Mire leszel képes tanulmányaid befejezése után?
Az érettségit követően a kereskedő OKJ-s szakképzettség megszerzésével képes leszel üzletet
vagy áruházi részleget irányítani (persze, a főnöki pozíció eléréséhez azért kell néhány év
munkatapasztalat), vagy akár saját vállalkozást, üzletet létrehozni, működtetni. Kereskedőként
értesz majd a gazdálkodáshoz, marketinghez, vállalkozási ügyek intézéséhez, jogi
kérdésekben is képes leszel eligazodni, és ismerni fogod az árukat, amelyeket forgalmazol.
A kereskedő szakképzés nem csak elméleti órákból áll. A 10. és 11. évfolyamot követő
összefüggő szakmai gyakorlat 140-140 óra, amelyet magyar vállalkozásoknál és
multinacionális cégeknél teljesítenek a tanulók. Jelenlegi kiemelt partnereink a képzésben a
DM, a Deichmann, a Tesco, az Auchan, a CBA.
Ez azért fontos, mivel pályakezdőként sokkal könnyebb az elhelyezkedés, ha valaki már
szakmai gyakorlattal is rendelkezik.
Milyen szakmákra készítünk fel?
A kereskedelem ágazaton a 9-12. évfolyamon két szakképesítés alapozását végezzük.
Választhatsz az alábbi szakmák közül:
 Kereskedő
 Kereskedelmi képviselő.
Az érettségi vizsgát követően ezeket a szakmákat az előzetes tanulmányaid beszámításával
egy év alatt megszerezheted.
Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek?
A nagyobb állásközvetítő internetes oldalakon a legtöbb állásajánlatot általában a
kereskedelem, értékesítés kategóriában találod meg.
Üzletekben, áruházakban, bevásárlóközpontokban, nem csak kereskedelmi vállalatoknál az
értékesítési területen, nagykereskedésekben találhatsz munkát.
Az OKJ képzettség birtokában lehetsz részlegvezető, kereskedelmi egységvezető, vezető
eladó. Új lehetőséget kínál az egyre jobban terjedő e-kereskedelem is.
Mit fogsz tanulni a kereskedelem ágazaton?
A 9-10. évfolyamon:
A kereskedelmi ismeretek és a kereskedelmi gazdaságtan keretében megismered a fogyasztói
magatartás, a piac mozgatórugóit, a marketing alapjait, a kereskedelmi vállalkozások
alapításával, működésével kapcsolatos folyamatokat. Megtanulod az áruforgalom, a

fogyasztóvédelem alapjait, a pénztárkezelés, bizonylatkitöltés szabályait. Bepillantást nyersz a
vásárlás és eladás pszichológiájába. Tanulsz a ruházati, műszaki cikkekről, az élelmiszerekről.
A levelezés keretében nem csak a tízujjas vakírást és a szövegformázást tanulod meg.
Megismerheted a levelezés, az iratkezelés folyamatát, és az üzleti kommunikáció alapjait.
A 11-12. évfolyamon:
Az áruismeret mellett marketing és eladástani ismerteket tanulsz. Megismered az áruforgalom
tervezését, a jövedelmezőségi számításokat, az eredményességgel és a vagyonnal kapcsolatos
mutatókat.
A 13. évfolyamon:
Ha szakirányban tanulsz tovább, egy év alatt szerezhetsz OKJ szakmát.
Munkajogi, foglalkoztatási ismereteket, álláskeresési technikákat ismersz meg. Vállalkozási és
vezetési ismereteket tanulsz elméletben és gyakorlatban.

