TANULJ / TANULJON TOVÁBB NÁLUNK!
Válassz / Válasszon a 2020. szeptember 1-jén induló érettségire épülő képzéseink közül!
Két alapszakma és egy szakmai képzésben megszerezhető szakképesítés ingyenes.
 Szakmajegyzéken szereplő alapszakmák oktatása, felnőttképzési jogviszony létesítésével. Az alapszakmák elsajátítása
kizárólag iskolarendszerben történhet.
 A képzés gyakorlati része a képzőhelyekkel kötött együttműködési megállapodással.
 A résztvevők sikeres szakmai vizsga esetén államilag elismert szakképzettséget szereznek (technikusi oklevelet).
Ágazat
megnevezése

Szakma megnevezése

Szakma
azonosító
száma

Felnőttképzés
nappali tagozat
25 év alatt

esti tagozat
felső korhatár nélkül

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

504110901

x

x

Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző

504110902

x

x

Közlekedés és
szállítmányozás

Logisztikai technikus

510411506

x

x

Informatika és
távközlés

Szoftverfejlesztő és tesztelő

506131203

x

x

Gazdálkodás és
menedzsment

Jelentkezés: az iskola Titkárságán személyesen vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap elküldésével a titkar@radnotipecs.hu e-mail címre.
Beiratkozás: 2020. június 23-án 8 és 16 óra között.
További beiratkozási lehetőségek (személyesen a titkárságon):
2020. június 29. - július 3. : 13 és 17 óra között
2020. július 8 – augusztus 19. : szerdánként 9 és 13 óra között
2020. augusztus 24 – szeptember 1. : munkanapokon 13 és 17 óra között
Ügyfélszolgálat, információkérés: személyesen nyári ügyeleti napokon, az iskola Titkárságán vagy folyamatosan emailben!
Telefonszámok: 72/257-859, 70/399-2832
E-mail cím: titkar@radnoti-pecs.hu

Pénzügyi számviteli ügyintéző
Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a
gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a
gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember,
adótanácsadó, banki szakember.

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
Ajánlott mindenki számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A
szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy
magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Szoftverfejlesztő és- tesztelő
Ajánlott mindenki számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel. A
szakképzettséggel rendelkező képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási
feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő
többi munkatárásával.

Logisztikai technikus
Ajánlott mindenki számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem elött tartva az
eredményességet és hatékonyságot. A szakképzettséggel rendelkező feladata a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása,
valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés
megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységeket.

