TECHNIK HANDLOWIEC
Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych m.in. sprzedaje towary oferowane
w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców, organizuje
zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym
i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje i eksponuje produkty do
sprzedaży, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy
wyborze Technik
produktu, inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca
sprzedaży. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży,
z innowacją menedżersko – biznesową
prowadzenie
rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów
towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami
organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy
rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
TECHNIK HANDLOWIEC W ZSP W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „operatora wózka widłowego”, „kurs przedstawiciela
handlowego”, „kursach językowych”, „kurs obsługi kasy fiskalnej”
• Organizujemy dla Ciebie praktyki zawodowe

• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe
• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych i warsztatach
tematycznych z przedsiębiorcami
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
HANDLOWIEC?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły
• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły,
przedkładając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę internetową www.zszkol.pl
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