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Technik handlowiec 
 specjalizacja: marketing

            To zawód dla osób kreatywnych lubiących pracę z ludźmi. Absolwenci 

tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy z uwagi na wiele możliwości 
zawodowych. Począwszy od pracy przedstawiciela handlowego po specjalis-
tów ds. sprzedaży. 

Uczniowie są przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych tj.:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw i  przygotowywania 
     towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji 
    kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.



Technik handlowiec

 specjalizacja:

marketing

                           

.01. HAN

Prowadzenie sprzedaży

.02. HAN

Prowadzenie działań

handlowych

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Menadżer handlu

Marketing w działalności handlowej

Ekonomia i prawo w handlu

Towar jako przedmiot w handlu

Organizacja handlu

Sprzedaż towarów

Negocjacje handlowe

Język obcy zawodowy

Kształcenie zawodowe praktyczne

Prac. Informatyczno handlowa

Prac. księgowości w handlu

Prac. organizacji handlu

Prac. zarządzania w handlu

Prac. reklamy w handlu

Uczniowie mogą odbywać praktykę miesięczną: 
w przedsiębiorstwach handlowych na różnych stanowiskach w kraju i za granicą.

ZAWÓD KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE



▪ Wymaga przygotowania w zakresie ogólnie pojętej sprzedaży, aby w przyszłości móc 
m in. przygotowywać i szkolić pracowników;

▪ Zajęcia obejmują m in. zapoznanie z kasą fiskalną i innymi urządzeniami 
sprzedażowymi, rozmowę sprzedażową, właściwe zaopatrzenie i działania w 
zakresie podstawowej dokumentacji handlowej, a także podstawowe zagadnienia 
marketingowe.



▪ Obejmuje zagadnienia z zakresu logistyki, marketingu, negocjacji handlowych, 
zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym ;

▪ Zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się głównie w pracowni komputerowej na 
programach handlowych.







Przedstawiciel handlowy, telemarketer, 
specjalista ds. zaopatrzenia, 

asystent/specjalista ds. marketingu, specjalista 
ds. dystrybucji, kierownik placówki handlowej, 

opiekun klienta, pracownik działu obsługi 
klienta, magazynier, sprzedawca…..



▪ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

▪ Uniwersytet Ekonomiczny

▪ Politechnika Śląska

▪ Inne w zakresie handlu i ekonomii.





















▪ Firmach handlowych : LIDL, SELGROS, LEROY MERLIN





▪ "Praktyki zawodowe wehikułem 
do zatrudnienia" - wyjazd do 
Niemiec

▪ „CKZiU odkrywa europejskie 
rynki pracy” - wyjazd do Włoch.

▪ Zobacz:

▪ PO WER - fragment programu

https://drive.google.com/file/d/1FadXuczg9y9PiuK5Oh2jZJWJcdj1riT_/view


uczniowie wzięli udział w szeregu kursów, wycieczek,

odbyli staże u pracodawców, a nauczyciele wzbogacili

swój warsztat pracy poprzez m.in. udział w szkoleniach.

W CKZiU nr 1 dzięki realizacji programu finansowanego ze środków UE pn.









Kliknij, aby dodać tekst













Czekamy

jeszcze tylko

na Ciebie



Do zobaczenia !


