TECHNIK HANDLOWIEC
1. Technik handlowiec to atrakcyjny zawód dla ludzi:
 przebojowych, otwartych na kontakt z drugim człowiekiem i szybko zmieniającą
się rzeczywistość.
 kreatywnych, uczciwych, ambitnych, o wysokiej kulturze osobistej.
W procesie edukacyjnym kształtowane są umiejętności bezpośredniej pracy z klientem,
prowadzenia rozmów i negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów. Uczniowie zdobywają
również podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
2. Informacje dodatkowe
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec:
uczestniczą w szkoleniach i otrzymują:
 Świadectwo ukończenia kursu z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych /kasy
fiskalne, terminale płatnicze/
 Świadectwo ukończenia kursu „Prowadzenie sklepu internetowego”.
biorą dział w konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in. w:
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich,
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
 Turnieju Wiedzy o Bankowości.
korzystają z bezpłatnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
odbywają praktyki zawodowe w sklepach, hurtowniach, w firmach - działach
handlowych, finansowych oraz marketingu.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1: AU.20.Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja 2: AU.25.Prowadzenie działalności handlowej

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
 prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 zarządzania działalnością przedsiębiorstwa.

Dodatkowo otrzyma suplement Europass w języku angielskimdokument potwierdzający umiejętności, honorowany we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Absolwenci, po zdaniu egzaminu maturalnego mogą
kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów
m.in. związanych z handlem, np.:
 Handel zagraniczny
 Marketing
 Transport i spedycja
 Handel i zarządzanie sprzedażą
 Reklama multimedialna
 Organizacja i technika handlu
5. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie, jako:
 Sprzedawca
 Kasjer sklepowy
 Przedstawiciel handlowy
 Menedżer produktu
 Merchandiser
 Pracownik działu marketingu
 Pracownik agencji reklamowej
 Pracownik działu obsługi klienta
 Sprzedawca usług finansowych
Ponadto absolwent tego kierunku może prowadzić samodzielnie działalność handlową.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła dysponuje profesjonalnie urządzoną pracownią organizowania i prowadzenia
sprzedaży wyposażoną w stanowiska do prowadzenia sprzedaży:
 stoły sprzedażowe,
 kasy fiskalne,
 wagi,
 metkownice,
 regały i witryny do prezentacji towarów.
Ponadto w pracowni znajdują się komputery z oprogramowaniem umożliwiającym
prowadzenie firmy handlowej.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są również w pracowni techniki biurowej
i pracowni ekonomicznej.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w sklepach detalicznych, hurtowniach oraz
w działach handlowych, finansowych i marketingowych firm.

Obsługa klienta w pracowni sprzedaży

Wykorzystanie programów do prowadzenia firmy handlowej

Praktyka w Kograko Sp.j. w Dębicy

Praktyka Autozbyt sp. z o.o. sp.k. w Dębicy

Praktyka w FH Edo sp. z o.o. w Żyrakowie

Praktyka w Empiku w Galerii Dębickiej

Praktyka w salonach CCC w Galerii Dębickiej i Galerii Raj w Dębicy

Praktyka w Hurtowni Farb i Lakierów CHEMAL w Dębicy

