Siófoki Szakképzési Centrum
8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.
Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015.
TÁJÉKOZTATÓ
Szakképesítés megnevezése:
OKJ azonosító szám:
Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:

Boltvezető
35 341 01
E-001295/2015/A004

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör,
foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítatása.
Olyan szakemberek képzése, akik a különböző kereskedelmi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben vezetőként is értékesítési és szolgáltatási
feladatokat látnak el. különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja
az adott kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a
nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 Képes kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 Képes kisvállalkozás marketingtevékenységét végezni
 Képes a bolt működésének, biztosításának az áru- és vagyonvédelmének
irányítására, szervezésére és ellenőrzésére
 Képes a beszerzési tevékenység megszervezésére és lebonyolítására
 Képes a készletezés , raktározás, a készletek nyilvántartására, a készletekkel való
gazdálkodás megszervezésére és lebonyolítására
 Képes az eladási ár meghatározására
 Képes a számlák ellenőrzésére, az ellenértékek kiegyenlítésére
 Képe banki tranzakciók végzésére, a készpénz kezelésére, csekkek feladására
 Képes az értékesítés megszervezésére és lebonyolítására
 Képes a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására
Követelmény modulok:
Képzési program követelmény moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga
Elmélet Gyakorlat Összesen vizsgatevékenysége

11508-12 Az áruforgalom tervezése,
irányítása, elemzése

92

54

146

11394-12 Kisvállalkozások működtetése

52

42

94

Összesen:

144

96

240

gyakorlati
szóbeli

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség:Szakmai végzettség: 34 341 01 Eladó vagy a képzés megkezdhető az alábbi
szakképesítések, végzettségek birtokában is:
31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
részszakképesítés, 31 341 03 Műszakicikk-eladó
részszakképesítés.

A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékben
szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések,
valamint az Országos Képzési Jegyzékben nem
szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő
végzettség(képesítés) is.
Egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Megengedett hiányzás mértéke: 20 %
A képzés időbeosztása

Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között
esetenként speciális időbeosztás

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint
felmérés és beszámítás
Vizsgára bocsátás feltételei:
- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként
- A kötelező dokumentumok megléte
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve
Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:
Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével kapcsolatos vezetői
feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell
Egy üzleti levél elkészítését
Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző
bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését
Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
 Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
 Munkaerő, és létszámgazdálkodás
 Költséggazdálkodás
 Árképzés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozások alapításával, működtetésével
kapcsolatos feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV.
Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreit
tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

