EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNYKIEGÉSZÍTŐ
1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
04163010 Bútorbolti eladó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
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Furniture store salesperson
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- az árukészletet szakszerűen előkészíteni, bemutatását minőség-orientált módon, a termékek kihelyezésére vonatkozó szabályok, a
tisztasági előírások valamint a marketing szempontok figyelembevételével ;
- kihelyezni a szükséges tájékoztatókat, katalógusokat, színmintákat, értékesítést elősegítő eszközöket ;
-

kreatív javaslatokkal élni az enteriőrök berendezésére vonatkozóan, biztosítja a termék és környezetének dekorációját ;
feltüntetni az eladási árakat ;
nyomon követni a bútor- és lakberendezési területen megvalósuló fejlesztéseket, valamint trendeket ;
felmérni a vásárló igényeit, ajánlja és bemutatja a termékeket ;
tájékoztatást adni a bútorok használati, kezelési jellemzőiről ;
információt és ajánlást adni a kiegészítő szolgáltatásokról, igény szerint megszervezi azokat ;

-

értékesíteni, megállapodást kötni, előjegyzést felvenni, felvilágosítani az áruhitel lehetőségeiről ;
szakszerűen használni a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket ;
a fogyasztó érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézni a vevők által érkezett reklamációkat ;
elvégezni az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázist ;
pontosan vezetni a működtetéshez előírt nyilvántartásokat.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE
0416 Nagy- és kiskereskedelem

(*) Megjegyzések:

Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza
Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények
Ötfokú :

MKKR szint : 3
EKKR szint : 3

A képesítő bizonyítvány sorozatjele : CXK A
sorszáma : 123456

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja :
2022.08.03

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen
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Digitális Kompetencia Keretrendszer szint : 3

5
4
3
2
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A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően
írásbeli
Lakberendezési és áruforgalmi ismeretek

100%

5

Kereskedelmi gyakorlat

100%

5

Képesítő vizsga eredménye

100%

5

projektfeladat

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

21/2010. (v.14.) Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter rendeletének az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről

Jogi alap

M

319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő

150 óra

Belépési követelmények :

- Iskolai előképzettség : alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény : szükséges

További információk :
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ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Fogalom meghatározás
Szövegkiegészítés
Párosítás
Sorrendbe rendezés

Feleletválasztás
Igaz-hamis állítások

PROJEKT FELADATOK
Kereskedelmi egységben történő helyzetgyakorlat, bútorértékesítés, viselkedéskultúra, kommunikáció, információkezelés

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége : https ://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.08.03
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