Műszaki eladó
képzés (Budaörs)
A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
dátum:
időtartam:
ütemezés:
helyszín:

2022. október 28. (péntek)
2 hónap
egyeztetés szerint
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs
Terrapark)

A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*:

vizsgadíj:

90 000 Ft
2 x 45 000 Ft
Az oktatási díj tartalmazza
A vizsgaközpont által meghatározott összeg.

összesen:

90 000 Ft

képzési díj:
részletfizetés:
jegyzetköltség:

Logisztika,
kereskedelem,
anyagmozgatás

KÉPZÉS ADATOK:
nyilvántartásba-vételi és
engedélyszám:
azonosító:
a képzés adatlapja:

B/2020/000326; E-000663/2014; E/2020/000060
04163008
www.apave.hu / Akademia / Szakkepzes / Muszaki-elado.html?i=10969

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének
ellátásához szükséges.
A műszaki eladó ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat.
Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a készletek kezelésében, az
értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben.
A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a
megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák
alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat.
A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti a műszaki cikkek
kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Elvégzi az
online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil
alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns
dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval összefüggő ügyeket intéz.
FŐBB TÉMAKÖRÖK:
Kereskedelemi alapismeretek
Termékismeret és áruforgalmazás
* A képzés ára 1 főre értendő. Az alap százalékos kedvezmények az oktatási díjra vonatkoznak. A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról
további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.
** A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak. Fontos tudni! Intézményünk nem kínál iskolarendszerű képzéseket, ezért sajnos nincs lehetőség ingyenes
oktatásra és diákigazolvány igénybe vételére.
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Kommunikáció és marketing
Kereskedelmi egység működtetése

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
iskolai végzettség:
egészségügyi alkalmasság:

8. évfolyam elvégzése
szükséges

FONTOS TUDNI:
a tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,- a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink
jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni,
az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki,
részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést
Az APAVE Magyarország Kft. jelentkezéskor, illetve egy héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen
való részvételüket.
Az APAVE Magyarország Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők
száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik.
Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.
A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.
ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000060
Képzésünkre kedvezményes KÉPZÉSI HITEL igényelhető!
Részletek: https://diakhitel.hu/kepzesihitel
A Műszaki eladó képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről – a képző intézmény által –kiállított tanúsítvány.
Képesítő vizsga:
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a
nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként – a 2019. évi
LXXX. törvény szerinti – akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzettképesítő bizonyítvány államilag elismert Műszaki eladó
szakképesítést tanúsít.
AzINNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONThonlapján elérhető a képesítő vizsgák jelentkezési felülete!
ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNYEINK AZ OKTATÁS DÍJÁBÓL:
10% kedvezménnyel GYED-en vagy GYES-en lévőknek
VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL:
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ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Apave Magyarország Kft.
cím:

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

telefon:

+36 30 432 7860

e-mail:

akademia@apave.com

weboldal:

www.apave.hu

Bejelentési számunk:

B/2020/000326

Engedélyszámunk:

E/2020/000060

KAPCSOLATTARTÓK:
kapcsolattartó:

HORVÁTH Lajos

titulus:

szakmai vezető

mobil:

+36 30 377 0257

e-mail:

lajos.horvath@apave.com
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