Tájékoztató az érettségi utáni képzésekről

GINOP-6.2.3-17-2017-00020
A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Bemutatkozik a Pécsi Szakképzési Centrum
A Pécsi Szakképzési Centrum 13 szakképző intézményével 8 Baranya megyei
településen folytat tradicionális értékekre épülő, a jelen és jövő gazdasági
kihívásaihoz illeszkedő szakképzési tevékenységet. Közel 6500 tanulójával a
megye egyetlen, a Dél-Dunántúl legnagyobb szakképzési centruma.
Tagintézményeink elsősorban szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai
oktatás-nevelés során képezik a tanulókat, de a centrum lehetőséget nyújt a
nappali, esti, levelező formájú felnőttoktatás, felnőttképzés, valamit a HÍD
programok keretében történő oktatásban való részvételre is.
A Pécsi Szakképzési Centrum – részben a duális képzésnek köszönhetően –
kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Kapcsolatrendszerünk építését és
fejlesztését elsősorban a munkaerőpiac és a gazdaság elvárásainak való
megfelelés szándéka motiválja.
A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva egy tanuló több szakképesítést
is megszerezhet ugyanazon iskola falai között; amit segít az intézmények
széles képzési kínálata. (Több mint 30 ágazatban folytatunk szakképzést.)

Vonzáskörzetünk meghaladja Pécs
és Baranya megye határait. Képzési
profilunk növekedésével a régió
más megyéiből, Tolna és Somogy
megyéből, de egyes szakmák
esetében az ország más megyéiből,
sőt, a határon túlról is érkeznek
diákok. A tanulók számára több
helyszínen biztosítunk kollégiumi
ellátást.
Pécsett párhuzamosság nélkül, tiszta profillal tevékenykednek iskoláink. A
vidéki települések kínálata illeszkedik a járások munkaerőpiaci igényeihez,
többségük egyedüli középiskolaként népességmegtartó, közösségépítő és
kultúraközvetítő szerepet is betölt.
A magas szintű oktató-nevelő munkának köszönhetően több iskolánk nyerte el
a „Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye” és az „Oktatási Hivatal
Bázisintézménye” címet.
forrás: https://pecsiszc.hu/index.php/bemutatkozas

Pécsi Szakképzési Centrum
Postacím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Telefonszám: +36 70 1993 - 528

forrás: https://pecsiszc.hu/index.php

Tájékoztató az érettségi
utáni képzésről
-

-

Iskola rendszerű oktatás, tanulói
jogviszony létesítésével.
2 év alatt technikusi végzettség
vagy szakma szerezhető.
Az első két államilag
elismert szakképesítés megszerzése, bizonyos esetekben az
azonos ágazatba tartozó a
meglévő szakképesítéssel
betölthető munkakör magasabb
színvonalon való ellátását
biztosító képzés ingyenesek.
Munkarend: nappali (első
szakképesítés esetén) vagy esti.

-

A képzés gyakorlati része az iskolákban
vagy a gyakorlati helyekkel kötött
együttműködési megállapodással vagy
tanulószerződéssel történik.

Kiknek ajánljuk ezeket a
képzéseket?
-

Akik nem kívánnak felsőoktatási
intézményben továbbtanulni.
Akik nem nyertek felvételt felsőoktatási
intézménybe.
Akik pályamódosításon gondolkodnak,
mert nem tudatosan hozták meg
pályaválasztási döntésüket.

-

-

-

-

Azoknak a pályakezdőknek,
akik első szakmájukkal nem
tudtak elhelyezkedni a
munkaerőpiacon.
Azoknak a munkavállalóknak,
akik jelenleg munka nélkül
vannak és szakmaváltáson
gondolkodnak.
Azoknak a munkavállalóknak,
akik hosszabb inaktív időszak
után térnek vissza a
munkaerőpiacra és szakmai
tudásukat szeretnék
kiszélesíteni.
Azoknak, akik tovább szeretnék
bővíteni szakmai tudásukat,
piaci versenyképességüket.

Ez is fontos információ:
-

családi pótlék és iskoláztatási
támogatás vehető igénybe,
utazási kedvezmény a képzésben
résztvevők számára.
a második szakképzésben való
részvétel is ingyenes,

-

bizonyos esetekben az azonos ágazatba
tartozó a meglévő szakképesítéssel
betölthető munkakör magasabb
színvonalon való ellátását biztosító
képzés ingyenesek.

-

A hiányszakmák esetén állami
ösztöndíjat is kapnak a tanulók.

Forrás:
http://www.pollack.hu/erettsegi-utan-indulo-kepzes

Forrás:
http://www.pollack.hu/erettsegi-utan-indulo-kepzes

OKJ 54 523 04
Kinek ajánlott?
Akik számára természetes, hogy a
mechanikát, az elektronikát és az
informatikát egységként kezelje.

Jó választás, ha:
szívesen ötvözöd a kétkezi
munkát szellemi kihívásokkal
tudsz gépészként programozni
és a villamos árammal is
nagyon jól bánsz
kiemelkedően jó logikai
képességed van

Szakemberektől tudjuk, hogy:
„Hagyományos és automatizált gépek és
berendezések
üzemeltetését,
karbantartását és javítását végzi.
Magyar és idegen nyelvű üzemeltetési
és szerviz dokumentáció alapján
beüzemeli, a gépeket, hibafelderítésben,
javításban vesz részt, PLC vezérlésű
automatizált rendszereket üzemeltet,
javít,
konfigurál,
pneumatikus,
hidraulikus,
elektromechanikus
vezérléseket, karbantart, javít.”
Érvényesülés a munka világában:
A mechatronikai technikus automatikus
vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő
célgépek, berendezések és gépsorok
zavartalan üzemvitelét biztosítja.

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.

Mechatronikai technikus

Jó választás, ha:
szeretsz áramköröket építeni
érdekel a hang és fénytechnika
nemcsak a villamosság, hanem
a programozás is érdekel
jó logikai készséged van
nem riadsz meg egy áramkör
számítási, mérési feladataitól
jól tudsz számítógéppel is
dolgozni

Érvényesülés a munka világában:
Az elektronikai technikus a vállalat,
intézmény, szervezet operatív területi
vezetőjének közvetlen munkatársa.
Önállóan vagy mérnöki irányítással
elektronikus berendezések tervezésével,
gyártásával,
összeszerelésével,
építésével,
üzemeltetésével,
karbantartásával
és
javításával
összefüggő műszaki jellegű feladatokat
végez.

OKJ 54 523 02

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.

Kinek ajánlott?
Akik számára természetes, hogy a
mechanikát, az elektronikát és az
informatikát egységként kezelje.

Szakemberektől tudjuk, hogy:
„Gyengeáramú
berendezések
és
kapcsolódó
villamos
hálózatát
üzemelteti.
Irányítás,és
vezérléstechnikai installációkat készít.
Egyszerűbb gyengeáramú áramköröket
tervez, méréseket végez.”

Elektronikai technikus

OKJ 54 522 01
Kinek ajánlott?
Azoknak, akik szívesebben
dolgoznak a nagyobb méretű
berendezésekkel, mint a kis villamos
kütyükkel.
Jó választás, ha:
kiemelkedően magas
felelősség-tudatod van
szeretsz villamos árammal
kapcsolatos munkát végezni
jó logikai készséged van

Szakemberektől tudjuk, hogy:
„Energetikai hálózat üzemeltetésének,
villamosenergia-gazdálkodásának
kulcsszereplője. Kisfeszültségű hálózatok
vezetékeit méretezi, irányítástechnikai,
vezérléstechnikai
(PLC),
illetve
hajtástechnikai (pl.: villanymotorok)
rendszereket
kezel,
állít
össze.
Munkaterülete az erősáramú installáció,
alállomások.”

Érvényesülés a munka világában:
A műszaki vezető közvetlen munkatársa

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.

Erősáramú
elektrotechnikus

OKJ 54 523 01
Kinek ajánlott?
Akik szeretnek szerelni, javítani,
akiket érdekel az elektrotechnika, a
villamos berendezések.
Akik szívesen foglalkoznának ipari
robotok beállításával,
programozásával
Jó választás, ha:
türelmes vagy
tudsz és szeretsz is önállóan
dolgozni
jó a logikád
nyitott vagy az új ismeretek
elsajátítására

Szakemberektől tudjuk, hogy:

Az automatikai technikus feladata
az automatizált gépek, berendezések
és
rendszerek
szerelése,
üzembehelyezése, karbantartása és
javítása.

Érvényesülés a munka világában:
Nagyobb gyárakban, üzemekben tudsz
elhelyezkedni, ahol magas fokú az
automatizálás,
ahol
gyártósorok
vannak.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Automatikai technikus

OKJ: 54 525 01
Kinek ajánlott?
- annak, akit érdekel az
elektromosság, elektronika és
mechatronika
- annak, akinek van logikája és
kézügyessége,
- annak, aki akar, és tud is
csapatban dolgozni
Jó választás, ha:
- szívesen lennél tagja egy jó
csapatnak
- ha szereted az idődet műhelyben
tölteni
- ha érdeklődsz a jelenségek
tudományos hátteréről,

nyitott vagy a magyarázatok
elfogadása, megértése irányában
- ha nem taszít a munkával együtt járó
szennyezett ruha és bőrfelület
- ha szereted a pontosságot,
precizitást, a szervezett és irányított
munkát
Szakemberektől tudjuk, hogy:
- az Angster-ban végzett diákok
szakmailag tájékozottak, jól
felkészültek
- ismerik a korszerű és hagyományos
eljárásokat, műszereket
- együttműködő, jó csapatemberek
Érvényesülés a munka világában:
A közúti járműjavító ipar minden
területén
elhelyezkedhetsz:
(személygépkocsi-,
tehergépkocsi-,
autóbusz-javítás,),
munkaerő
és
szakember
hiány
tapasztalható.

Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Általános Iskolája
7623 Pécs, Rét u. 41-43.

Autóelektronikai
műszerész

OKJ 54 481 06
Kinek ajánlott
Akiknek egy komplex informatikai
rendszer
létrehozása,
javítása,
beállítása üzemeltetése érdekes
kihívást jelent.
Jó választás, ha:
a számítógépre tekintve nem a
játékot látod meg
jó logikai készséged van
képes vagy önmagad számára
megszerezni az új
információkat

Szakemberektől tudjuk, hogy:
Részt
vesz
a
munkahely
infokommunikációs
hálózatának
kialakításában,
működtetésében.
Koncepcionális kérdésekben feladata
elsősorban a döntések előkészítése, míg
megvalósításban a koordináló feladatok
ellátása.

Érvényesülés a munka világában:
Kis- és közepes vállalat informatikáért
felelős
vezetőjének
közvetlen
munkatársa,
vagy
kihelyezett
informatikai szolgáltatásokat végző
cégben
első
szintű
támogatói
feladatokat lát el.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Informatikai
rendszerüzemeltető

OKJ: 54 213 05
Kinek ajánlott?
Akiket érdekel az informatika
alkalmazássokkal,
szoftverekkel
kapcsolatos területe. Akik jól érzik
magukat az irodai környezetben.
Jó választás, ha:
érdekel az informatika
szívesen foglalkozol
szoftverekkel
türelmes vagy
tudsz önállóan dolgozni
nyitott vagy befogadni az
informatika gyorsan változó
újdonságait

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A szoftver alkalmazás fejlesztését
előkészíti, az alkalmazást megtervezi és
fejleszti. Kiválasztja a tervezett
fejlesztéshez szükséges technológiákat
az elterjedt szabványok, protokollok
ismeretében.

Érvényesülés a munka világában:
Kis-és középvállalatoknál, a meglévő
szoftverek
karbantartásáért,
új
alkalmazások telepítéséért felel. A
számítógépes
munkakörnyezet
kialakítását végzi.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Szoftverfejlesztő

OKJ 54 815 01
Kinek ajánlott?
Akik szeretnek emberekkel dolgozni,
jó esztétikai érzékkel rendelkeznek,
türelmesek, magukra és
környezetükre igényesek.
Jó választás, ha:
- kreatív vagy,
- érdekel a divat világa,
- szeretsz emberekkel dolgozni
- jó a kézügyességed
- jó a kommunikációs képességed

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A fodrász a vendégek haját megmossa,
vágja, szárítja, fésüli, festi, melírozza.
A vendég kérése alapján egyenes hajból
hullámosat csinál, vagy a hullámosat
kiegyenesíti,
vagy
a
hajat
meghosszabbítja. A férfi és női
frizurával egyaránt foglalkozik. A
férfiak arcszőrzetét is megnyírja.
Foglalkozik haj- és fejbőrápolással és
fodrászati termékekkel kapcsolatos
tanácsadással is.
Érvényesülés a munka világában:
A fodrász dolgozhat alkalmazottként,
vagy kisvállalkozóként üzemeltetheti
saját szalonját.
Forrás:
https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/foglalko
zas/UjGenKonyv/521100

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Fodrász

OKJ 54 815 02
Kinek ajánlott?
Ajánlott
annak,
aki
kellően
önállónak érzi magát ahhoz, hogy a
vendég igényeinek elvárásainak meg
tudjon
felelni.
Önmagára
és
környezetére igényes. Érdekli a
divat, és hajlandó folyamatosan
képezni magát, hogy a szakmai
újdonságokkal lépést tudjon tartani.
Jó választás, ha:
jó a kézügyességed,
kreatív vagy
türelmes vagy
jó a kommunikációs képességed
rendelkezel felelősségtudattal

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A kozmetikus arcbőrápolást, testápolást
és egészségápolást végez. Eltünteti a
kozmetikai bőrhibákat, szebbé és
ápoltabbá teszi az egészséges arcot,
bőrt. Képes az arcápolással, otthoni
bőrápolással, kozmetikai termékekkel
kapcsolatos
tanácsadásra
is.
A
kozmetikus munkája során számtalan
eszközt és gépet használ. A kozmetikus
munkája akkor sikeres, ha vendégei
elégedettek
szolgáltatásának
minőségével és a szolgáltatás során
érezhető személyes kapcsolattal.
Érvényesülés a munka világában:
A
kozmetikus
dolgozhat
alkalmazottként,
vagy
kisvállalkozóként üzemeltetheti saját
szalonját.
Forrás:https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/
foglalkozas/UjGenKonyv/521200

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Kozmetikus

fotótermék-kereskedő
OKJ 54 810 01
Kinek ajánlott?
Akik szívesen foglalkoznának magas
színvonalon fényképek készítésével
és a fotógráfiában használt termékek
értékesítésével.
Jó választás, ha:
jól meglátod a pillanat varázsát,
amiből szép fotó születhet,
kreatív vagy,
jó az esztétikai érzéked,
türelmes és kitartó vagy
képes vagy elfogadni a kritikát ,
érdekel az eladói munkakör is

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A fotográfus fő feladata a képfelvételek
megkomponálása
és
exponálása,
amelyek lehetnek személyi felvételek,
arcképek,
tárgy és
épületfotók,
riportképek, reprodukciók, táj- és
városképek, légi felvételek, vagy akár
divat- és reklámfotók.
Érvényesülés a munka világában:
A fotográfus tevékenységre a rugalmas
munkaidő a jellemző, többnyire az
ügyfelek,
partnerek
igényeihez
alkalmazkodik. Folyamatosan keresi a
szakma technikai változásaiban rejlő új
megoldásokat.
Akik
inkább
a
fotótermékek
kereskedelmét találják vonzónak, ők
szaküzletekben
értékesítéssel,
szaktanácsadással foglalkoznak.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Fotográfus és

OKJ 54 852 01
Kinek ajánlott?
Akik
szívesen
dolgoznának
felújításokon, építkezéseken, ahol a
fűtéssel-hűtéssel,
vízgépészettel,
megújuló energia hasznosítással
kapcsolatos technológiák kialakítását
kell
megszervezni,
felügyelni,
koordinálni.
Jó választás, ha:
szívesen dolgozol együtt
másokkal,
ha szeretsz terepen dolgozni, de
az irodai munkavégzést, az
adminisztratív feladatokat is
szívesen elvégzed.

Szakemberektől tudjuk, hogy:
Feladata az épített létesítmények
épületgépészeti ellátó és komfort
rendszereinek telepítése, beüzemelése.
A napelemes rendszerek, hőszivattyúk,
klímaberendezések kiépítésével, a
rendszer megtervezésével foglalkozik.

Érvényesülés a munka világában:
Az építőiparban tevékenykedik,
egyeztet a tervezővel és a kivitelezővel.
Ellenőrzi a munkák elvégzését. Kezeli a
munka elvégzésével kapcsolatos
dokumentációkat.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Épületgépész technikus

OKJ 54 851 01
Kinek ajánlott?
- annak, aki szereti a térképeket,
informatikát, terepi/irodai munkát
- aki szeretne fényképekből
térképet készíteni
- aki szeretne 3D modellezni
Jó választás, ha szívesen részt
vennél:
- térképek készítésében
(„felmérés”)
- terepi kitűzésekben („kimérés”)

Szakemberektől tudjuk, hogy:
- a kis Pollackban végzett diákok
szakmailag tájékozottak, jól
felkészültek
- ismerik a korszerű és hagyományos
térképezési technológiákat
- jól tudják használni az AutoCAD,
ArcGIS és ITR térképező
szoftvereket valamint földhivatali
nyilvántartó rendszereket.
Érvényesülés a munka világában:
sokféle területen el lehet helyezkedni:
- földmérős cégnél
- földhivatalban
- önkormányzatnál
- térinformatikai cégnél
- közműves cégeknél (víz, gáz, áram
stb), természetvédelemmel
foglalkozó területeken

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma - 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus

-

OKJ 54 852 03

-

Kinek ajánlott?
- annak, aki szereti a szép házakat,
lakásokat, környezetet
- akinek megy a matematika és a
rajz
- akinek jó a térlátása
Jó választás, ha:
szívesen vennél részt
épületek tervezésében, vagy
megépítésében
Szakemberektől tudjuk,
hogy:
- a kis Pollackban végzett
diákok szakmailag
tájékozottak, jól felkészültek

-

ismerik a korszerű és hagyományos
építőanyagokat és technológiákat
jól tudják használni az Archicad
tervező szoftvert
ügyesen bánnak a Terc építőipari
költségvetés készítő programmal

Érvényesülés a munka világában:
sok féle területen el lehet helyezkedni:
- tervező vállalatnál digitális
rajzolóként
- építő cégnél kivitelezés irányítóként,
vagy
- építés előkészítőként:
szerződéskötési, munkaszervezési,
anyagrendelési feladatok ellátójaként

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma - 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Magasépítő technikus

OKJ 54 524 03
Kinek ajánlott?
- aki érdeklődik a kémia iránt
- aki szereti a pontosságot,
precizitást, szervezett,
fegyelmezett munkát
- aki szeret kísérletezni, méréseket
végezni, alkotórészeket
meghatározni
Jó választás, ha:
- szívesen dolgozol vegyszerekkel
- érdeklődsz
a
jelenségek
tudományos
hátteréről,
magyarázatáról
- szereted a fehér köpenyes munkát

Szakemberektől tudjuk, hogy:
- a „kis Pollackban” végzett diákok
szakmailag tájékozottak, jól felkészültek
- ismerik a korszerű és hagyományos
eljárásokat, műszereket
- együttműködő, jó csapatemberek

Érvényesülés a munka világában:
Sokféle területen el lehet helyezkedni, pl.:
laboratóriumokban, vagy ahol termékgyártás
folyik.
Ilyen például a gyógyszeripar, petrolkémia
ipar,
élelmiszeripar,
egészségügy,
kozmetika, növényvédőszer ipar, textilipar,
festékipar, gumi ipar, műanyag ipar,
környezetvédelem stb.

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma - 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Vegyész technikus

OKJ 54 543 01
Kinek ajánlott?
Mindazoknak ajánlott, akik szívesen
dolgoznának
famegmunkálással.
Akik
elhivatottságot
éreznek
magukban, hogy munkafolyamatokat
irányítsanak, ellenőrizzenek.
Jó választás, ha:
szívesen dolgozol fával
alaposan és precízen hajtod
végre a feladataidat
jól megérteted magad másokkal
következetes vagy
szabálykövető vagy
Szakemberektől tudjuk, hogy:
A faipari technikus ismeri a
műszaki
dokumentáció

tartalmát,
az
egyes
részeinek
összefüggését, a gyártási feltételekkel
való kapcsolatát. A gépek, eszközök,
technológiai eljárások közül kiválasztja,
és a technológiai folyamatba illeszti az
adott bútoripari termék gyártásához
legoptimálisabban használható gépeket,
eszközöket, technológiai eljárásokat.
Érvényesülés a munka világában:
Bútorgyártásban,
famegmunkálás
területén
a
termelésszervezésnél
irányítási és szervező feladatokat lát el
A gyártási folyamatok tervezésénél
önállóan vagy mérnöki irányítással
végzi a munkáját. Az épületasztalosipari termékek, ajtók, ablakok, beépített
bútorok, lépcsők, korlátok és egyéb
épületasztalos-ipari termékek gyártási
folyamatok
tervezésében
és
szervezésében tevékenykedik.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Faipari technikus

OKJ 54 521 03
Kinek ajánlott?
Akik számára örömet okoz egy gép,
egy termék előállítása, berendezések
javítása, alkatrész gyártása.

Jó választás, ha:
kreatív vagy
szeretsz számolni
jó a térlátásod
kedveled a kétkezi munkát
ötvözni a szellemi kihívásokkal
szeretsz gépekkel dolgozni

Szakemberektől tudjuk, hogy:
„Gépeket, mechanikai berendezéseket
és alkatrészeket gyárt, karbantart és
javít. Új berendezéseket helyez üzembe.
Prototípusok tesztelésével kapcsolatos
tevékenységeket
végez.
Új
és
módosított mechanikai berendezéseket,
alkatrészeket,
szerszámgépeket,
vezérlőrendszereket, pneumatikus és
hidraulikus berendezéseket állít össze.”
Érvényesülés a munka világában:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással
részt vesz gépek, géprendszerek,
mechanikus
berendezések,
tervezésében,
gyártásában,
működtetésében,
szerelésében,
karbantartásában és javításában.

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.

Gépgyártástechnológiai
technikus

OKJ: 54 211 01
Kinek ajánlott?
Ha szívesen foglalkozol kisebb
tárgyak, bútorok elrendezésével. Jó
esztétikai érzéked van és kreatív
vagy.

Jó választás, ha:
kreatív és önálló vagy
a saját ötleteid mellett a mások
igényeit is el tudod fogadni
tudsz önállóan dolgozni
rendelkezel szépérzékkel
jó a kézügyességed

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A dekoratőr munkája során sok
anyaggal dolgozik.
Ezek ízléses, figyelemfelkeltő, összeillő
elhelyezésével foglalkozik.
Érvényesülés a munka világában:
Sokféle
területre
szakosodhat.
Dolgozhat cégeknél, ahol az arculat
kialakítását végzi. Üzletekben, ahol a
termékek vásárlásösztönző módon
történő elhelyezkedését tervezi meg,
berendezi a kirakatot.
Rendezvényeket (pl. esküvőkön), ahol a
terem berendezését tervezi és kivitelezi.
Munkája során elsősorban tervező,
alkotó munkát végez, de kisebb fizikai
munkavégzésre is kell számítani.

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.

Dekoratőr

54 344 01
Kinek ajánlott?
A
szakképesítés
megszerzésével
megalapozhatod jövődet, hiszen a
későbbiekben mérlegképes könyvelői
pályán építhetsz karriert! Kezd a
pályafutásodat
egy
kiemelkedően
hasznosítható
és
fejleszthető
tudáshalmaz elsajátításával! Ne habozz,
vágj bele képzésünkbe! Válassz egy
keresett, piacképes szakmát, hogy
gyorsan elhelyezkedhess a Neked
leginkább megfelelő munkahelyen!

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző
felkészült és a gyakorlatban

Érvényesülés a munka világában:
A pénzügyi-számviteli
ügyintéző
a
mindennapok gazdasági feladatainak hőse.
Ismeretei kiterjednek a pénzügyi, számviteli
feladatokra,
adózási
alapismeretekre,
projektfinanszírozási
tudnivalókra,
a
könyvvitel
formai
és
tartalmi
követelményeinek
betartására.
„Univerzális” munkatárs, és igen gyakran
egy leendő főkönyvelő vagy egyéb,
csúcskvalifikált gazdasági szakember!
Alapozd meg karrieredet egy biztos,
munkaerőpiacon keresett képzéssel!

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

hasznosítható tudást szerez a bankrendszer
működéséről, a vállalkozásfinanszírozásról,
befektetésekről. Érti és szabályosan vezeti a
pénzmozgásokat, a bevételeket és a
kiadásokat. Tudja, hogy hogyan alapítson,
működtessen vagy szüntessen meg egy
vállalkozást. A könyvelő keze alá dolgozik,
majd idővel ő maga is könyvelői
feladatokat láthat el.

54 344 02
Kinek ajánlott?
Ha igazán pörgős és mindig 100%-os
jelenlétet
megkövetelő
állásban
dolgoznál, akkor ezzel a végzettséggel
biztosan nem fogsz mellé, ráadásul
számos munkakörben kipróbálhatod
magad. A pénz áramlásának irányítása
olyan kivételes hatalmat jelent, mellyel
vállalkozások sikeréhez járulhatunk
hozzá. A közgazdaság és a pénzügy
éppen ilyen lehetőséget nyújt azoknak a
szakembereknek, akik a könyvelés és az
adózás területén szeretnék tudásukat
kamatoztatni. Adj esélyt magadnak az
egyik
legkeresettebb
szakmában,
jelentkezz az OKJ-s vállalkozási és
bérügyintéző tanfolyamra.

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A
vállalkozási
és
bérügyintéző
közreműködik
a
mikró-,
kisés
középvállalkozások (kkv.) alapításával,
működtetésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni
vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti
azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások
működésével összefüggő számviteli és
pénzügyi feladatok elvégzésében való
közreműködésre,
részfeladatok
önálló
elvégzésére. Ellátja a bérszámfejtéssel- és
társadalombiztosítással
kapcsolatos
feladatokat.

Érvényesülés a munka világában:
A vállalkozás valamennyi pénzmozgással,
illetve
a
pénzállomány-változással
összefüggő
nyilvántartásait
vezeti,
közreműködik
az
egyes
pénzügyi
műveletek
előkészítésében,
lebonyolításában, elszámolásában.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..
.

Vállalkozási és
bérügyintéző

54 344 03
Kinek ajánlott?
A vámügyintéző szakma az egyik
legkeresettebb
a
munkaerőpiacon.
Intézményünknek
rendszeresen
küldenek állásajánlatokat a munkáltatók,
amiket továbbítunk hallgatóinknak. A
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
tanfolyamon
szerzett
bizonyítvány
remek ajánlólevél, ezért ne hagyd ki a
lehetőséget!

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A vám-, jövedéki- és termékdíj
ügyintéző alkalmas a gazdálkodó
szervezetek
működésével

összefüggő vám, jövedéki és termékdíj
szabályozásban meghatározott feladatok
önálló elvégzésére. Kezeli az elektronikus
nyilvántartásokat, rendszereket és a
keletkezett
iratanyagokat.
Aktívan
közreműködik a hatóság által lefolytatott
ellenőrzések lebonyolításánál.

Érvényesülés a munka világában:
Ismeri és alkalmazza azon területek
hatályos jogszabályait, amelyeken vám-,
jövedéki
adó,
és
környezetvédelmi
termékdíj
fizetési
kötelezettségek
keletkeznek. Tartja a kapcsolatot az
illetékes hatóságokkal, adatszolgáltatásokat,
bevallásokat készít. Ellátja a munkájához
szükséges
adminisztratív
feladatokat,
közreműködik a hatósági ellenőrzésekben,
és
szükség
esetén
jogorvoslati
lehetőségekkel is élni tud.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..

Vám-, jövedéki- és
termékdíj ügyintéző

54 841 11
Kinek ajánlott?
Minden gazdasági folyamatot az idő és a
hely határoz meg, a logisztikai és
szállítmányozási
ügyintézők
segítségével pedig minden problémát
megoldhatunk. Vagyis egy igazi
problémamegoldó képzésről beszélünk,
hiszen a logisztika a 21. század egyik
legfontosabb gazdasági ágazatává nőtte
ki magát. Mi magyarok ráadásul a
régióban vezető szerepre törünk, így
egyre szélesedik a logisztikai szektor, új
világcégek érkeznek hazánkba, a már
jelenlévők folyamatosan bővülnek.

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
feladata a logisztikai tevékenységek
tervezése, lebonyolítása, a logisztikai
rendszerrel kapcsolatos vezetői munka
támogatása, valamint a szállítmányozási
tevékenységgel
kapcsolatban
összehangolni,
megtervezni
és
megszervezni az áru továbbítását a
legoptimálisabb
módon,
a
vezetői
döntéseknek
és
iránymutatásoknak
megfelelően.

Érvényesülés a munka világában:
A logisztika már nem a csomagok
szortírozását jelenti, hanem egy komplex
tudomány, ahol a digitalizáció segítségével
hatalmas mennyiségű árukészletet kezelnek
és mozgatnak szerte a nagyvilágban. Igazi
varázslat, amikor a világ egyik részéből a
másikba időben és pontos mennyiségben
leszállítják a megrendelt árut.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..

Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző

54 346 03
Kinek ajánlott?
A felkészült és lojális alkalmazott a
vállalkozás
igen
megbecsült
szakemberei közé tartozik anyagi és
erkölcsi értelemben egyaránt. A
legújabb
irodák
olyan
modern
technológiai felszereléssel és műszaki
adottságokkal dolgoznak, hogy örömmel
tölti el a munkavállalókat, ha egy sikeres
és lendületes csapat tagjai lehetnek. Ha
szeretnél exkluzív munkakörnyezetben
megbecsült munkát végezni, akkor
Neked ez a kurzus az ideális választás!

Szakemberektől tudjuk,
hogy:
Az Irodai titkár számítógép-kezelési és
szövegszerkesztési, gépírási, titkári,

gazdasági,
jogi,
vállalkozási,
kommunikációs és protokollismeretek,
valamint idegennyelvtudás birtokában
hivatalokban, intézményekben, hazai és
külföldi
érdekeltségű
szervezeteknél
(gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és
titkári feladatokat lát el. Szakmai
tevékenységével közvetlenül támogatja a
munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó,
irányító munkáját.

Érvényesülés a munka világában:
A kisebb-nagyobb vállalatok a mai
gazdasági környezetben is képesek a
növekedésre, viszont a gyorsan változó
körülmények miatt a gazdasági események
adminisztrálásához kizárólag a legfrissebb
elméleti és gyakorlati tudással rendelkező,
megfelelően képzett munkatársakra van
szükségük.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..

Irodai titkár

54 481 02
Kinek ajánlott?
Akik érdeklődnek egy komplex, és
emiatt kivételesen keresett szakma iránt.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik
egyetlen képzés keretein belül jutnának
közgazdászi
és
informatikai
szaktudáshoz!
Annak is érdemes ezt a szakmát
választani, akit a könyvelési-számviteli
munka gondolata mozgat meg, hiszen
egy gazdasági informatikus szoftveres
könyvelési-számviteli feladatokat és
üzleti statisztikai számításokat is
végezhet!

Szakemberektől tudjuk, hogy:
Általános feladata a gazdasági,
statisztikai,
tervezési
és
számviteli információk gyűjtése,

a vezetői és a felhasználói igények
kielégítésére alkalmas adatbázisban történő
tárolása és menedzselése, valamint a
gazdasági feladatokat ellátó integrált
vállalatirányítási információs rendszerek
kezelése. Felelőssége, hogy figyelemmel
kísérje
az
információtechnológiai
újdonságokat, a felhasználói igények és a
meglévő gazdasági információs rendszer
összhangjának meglétét és szükség szerint
tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint
vegyen
részt
a
változást
követő
fejlesztésekben.

Érvényesülés a munka világában:
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági
informatikus
elvégzi
az
általános
szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat
is, illetve közreműködik minden gazdasági
feladat
megoldásának
informatikai
eszközökkel történő megszervezésében és
megoldásában.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma –
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6..

Gazdasági informatikus

OKJ 54 347 01
Kinek ajánlott?
Akik szívesen tanulnak
idegen nyelveket.
jó szervezők, pontosak, jó
rendszerező képességgel
rendelkeznek, szívesen
tárgyalnak
Jó választás, ha:



ha szívesen kommunikálsz és
használod az üzleti idegen
nyelvet is,
ha nem áll távol tőled az
adminisztratív, irodai munka

Szakemberektől tudjuk, hogy:
Magyarországra
települt
külföldi
vállalkozások keresett szakembere.
Gazdasági-kereskedelmi levelezéseket
bonyolít, beszerzésekhez, termeléshez,
értékesítéshez
kapcsolódó
adminisztratív
feladatokat
intéz.
Feladatkörébe
tartozhat
a
cég
munkaügyi, pénzügyi és számviteli
feladataiban
való
adminisztratív
közreműködés.
Érvényesülés
a
munka
világában:
Alkalmazottként kereskedelmi, és
termelő
vállalatoknál
dolgozhat
ügyintézőként,
cégvezető,
kereskedelmi vezető asszisztenseként.

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7623 Pécs, Rét utca 10.

Idegen nyelvű ipari és
kereskedelmi ügyintéző

OKJ 54 812 01
Kinek ajánlott?
- annak, aki szeret utazni,
- akik jó szervezőkészséggel
rendelkeznek
- akik szívesen kommunikálnak,
szeretnének idegen nyelvet
magas szinten beszélni
Jó választás, ha:
szívesen foglalkozol
emberekkel,
jó problémamegoldó és jó
szervező vagy,
szívesen és jól kommunikálsz,
érdekelnek a korok, a tájak, az
emberek, a művészetek

Szakemberektől tudjuk, hogy:
- az idegenvezetők széles látókörrel
rendelkeznek, jól ismerik a
kulturális, történelmi, természeti
értékeket, rengeteg jó sztorit
ismernek
- sokat utaznak, gyönyörű helyekre
jutnak el itthon és külföldön
egyaránt.

Érvényesülés a munka világában:
- Helyi látnivalóknál, turisztikai
látogatóközpontoknál idegenvezető,
programszervező munkakör,
- utazási irodával dolgozó
idegenvezető/csoportkísérő belföldi
és külföldi utaknál.

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7623 Pécs, Rét utca 10.

Idegenvezető

OKJ 54 812 03
Kinek ajánlott?
- azoknak, akik szeretnek utazni,
utazásokat szervezni,
- akik szívesen dolgoznának
turisztikai látnivalóknál,
látogató-központokban
- akik szívesen tanulnak idegen
nyelveket
Jó választás, ha szívesen részt
vennél:
- utasprogramok készítésében,
- turisztikai látnivalók
működtetésében, vendégek,
turisták kiszolgálásában,
tájékoztatásában)

Szakemberektől tudjuk, hogy:
- utazási irodák munkatársai sokat és
sokfelé utaznak, tárgyalnak.
- A turisztikai látnivalóknál dolgozók
megosztják ismereteiket hazai és
külföldi turistáknak
- a végzett szakemberek magabiztosan
kommunikálnak idegen nyelveken.
Érvényesülés a munka világában:
Nagyon sokféle munkakör közül lehet
választani:
- utazási irodai referens
- önkormányzatnál, látnivalókat
üzemeltető cégeknél kreatív,
termékfejlesztő munkakörök,
- turisztikai, szabadidőközpontok
programszervező, értékesítő
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Turisztikai szervező,
értékesítő
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Kinek ajánlott?
- aki a vendéglátás több
szakmaterületét is elsajátítaná
egyidejűleg,
- aki szívesen vezetne éttermet,
vagy vállalkozóként saját üzlet
nyitásán gondolkodik
Jó választás, ha szívesen részt
vennél:
- üzlet kialakításában,
elindításában, üzemeltetésében
- vendégek kiszolgálásában, finom
fogások készítésében

Szakemberektől tudjuk, hogy:
- keresettek a piacon, akik mind
felszolgálóként, mind szakácsként
alkalmazhatóak, és emellett
rendelkeznek vezetői szemlélettel
is,
- ezzel a végzettséggel saját üzlet
nyitásához, vezetéséhez is képessé
válnak.
Érvényesülés a munka világában:
sokféle területen tud elhelyezkedni:
- szakácsként
- pincérként
- számos üzlettípusban vezetőként,
vezető-helyettesként
- szállodák éttermeiben, bárokban
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Vendéglátás-szervező
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Kinek ajánlott?
A jó beszédkészséggel rendelkező,
segítőkész, empatikus fiataloknak,
akik szeretnek árukkal, emberekkel
foglalkozni.
Jó választás, ha:
- szeretsz emberekkel foglalkozni
- szeretsz beszélgetni,
kommunikálni
- érdekelnek az új termékek, áruk
- precizitás jellemez
- szeretsz számolni, adminisztrálni

Szakemberektől tudjuk, hogy:
A kereskedő irányítja, szervezi és
ellenőrzi a kereskedelmi egység
munkáját. Beszerzi-, készletezi- és
értékesíti az árukat. Szakszerűen ajánlja
a termékeket. Ellátja az áruforgalommal
kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Vállalkozást alapít, működtet.
Érvényesülés a munka világában:
A kereskedő végzettséggel lehet eladó,
osztályvezető, áruházvezető. Saját
vállalkozást nyithat. Kereskedelmi
ügyintézői feladatokat láthat
el
bármilyen vállalkozás kereskedelmi
részlegén.
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Kereskedő

Tagintézményeink:
Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Általános Iskolája
7623 Pécs, Rét u. 41-43.
Pécsi SZC Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7800 Siklós, Iskola u. 10/a.
Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.
Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
7300 Komló, Vájáriskola utca 1.
Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája
7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2.
Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b.
Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.
Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája
7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
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7623 Pécs, Rét utca 10.

