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AHÁNY SZAKMA ANNYI ESÉLY…!
RAKTÁROS
„A”
OKJ-sz.: 31 341 04
A RAKTÁROS részszakképesítés
képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A009
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG!
A szakképesítés megnevezése:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakmacsoport:

RAKTÁROS
4131
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

A részvétel feltétele:

Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
pecsétjével ellátott igazolás
A raktáros tanfolyam célja, hogy a résztvevők alkalmas váljanak raktárosként a
raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására, az áru
átvételtől a kiszállítások elkészítéséig. A raktáros képzésen résztvevők a képzés
elvégzésével képessé válnak: - a raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével
kapcsolatos feladatokat elvégezni; - az áru be- és kitárolásához szükséges
adminisztrációs feladatokat elvégezni; - kezelni a raktározás dokumentumait; ellenőrizni a tárolóhelyek és tároló-eszközök műszaki állapotát; - ellenőrizni a
berendezések és informatikai eszközök működőképességét; - kezelni a raktár
irányítás eszközeit; - előkészíteni és elvégezni az áru összeállítását; előkészíteni az árukiszállítást; - alkalmazni a speciális (veszélyes áru,
élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait.

Feladata, munkaterületének rövid leírása:

A kezdés várható időpontja:

2020. - ÉRDEKLŐDJÖN!
MÉG LEHET CSATLAKOZNI!

A vizsga időpontja a karantén feloldásának
függvénye:
A képzés költsége

2021.

A képzés szakmai tartalma, modulzárói:

10036-16 A raktáros feladatai
238 óra
10070-12 Munkahelyi kommunikáció 42 óra

A képzés óraszáma, oktatási napok:

280 óra (elmélet: 84 óra gyakorlat: 196 óra)

A képzés helye:

+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenységek
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától - szombaton 9 órától
csökkenhet az óraszám)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

A képzés zárása:

115 000 Ft + vizsgadíj – havi részletfizetés
Havi kamatmentes részletfizetés lehetséges
Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban

Elmélet: 7621 Pécs Nagy Flórián u. 7.
Sikeres modulzáró vizsgák. A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése
modulonként. A képzés folyamán a 20%-ot meg nem haladó hiányzás. A
felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.
Gyakorlati vizsgatevékenység: Raktározási feladatok 120 perc - súlyozás: 60%
Írásbeli vizsgatevékenység: Szóbeli vizsgatevékenység: Raktározás 30 perc – súlyozás: 40%
Sikeres szakmai vizsgát követően államilag elismert Raktáros 31 341 04 OKJ-s
részszakképesítést tanúsító bizonyítvány kiadása. Angol nyelven térítésmentesen
EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt kap a vizsgázó.
6 nyelven igényelhető.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek - ingyenes szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése,
képzési tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció,
pályakorrekció és tanácsadás és álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése

A magabiztosság alapja a biztos tudás, ami megsokszorozza az erőt!
Gaál Zoltánné intézményvezető, szakmai vezető
06/30/288-4000 7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4
MUNKANAPOKON: 10 – 18 óráig

modulzáró: írásbeli
modulzáró: írásbeli

