Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01
A szakképzési évfolyamok száma: 1 év
A képzés megkezdésének feltételei:



Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség : bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
(magyarul szakiskolai végzettség 

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

1311

Mezőgazdasági, erdészeti,
halászati és vadászati
tevékenységet folytató egység
vezetője

Mezőgazdasági üzemvezető

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

Vadászati és
vadgazdálkodási
ágazatvezető
Halászati egység vezetője

1312

Ipari tevékenységet folytató
egység vezetője

Asztalosműhely-vezető

3.1.6.

Gyárrészlegvezető

3.1.7.

Ipari egység/szervezet
vezetője

3.1.8.

Ipari tevékenységet folytató
egység/szervezet vezetője

3.1.9.
3.1.10.

1321

Szállítási, logisztikai és
raktározási tevékenységet
folytató egység vezetője

3.1.11.

Áru- és személyszállító
egység/szervezet vezetője
Beszerzési vezető
Fuvarvállaló és szolgáltató
egység/szervezet vezetője

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok
elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele
együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A
szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon
fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a
felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása
és betartatása, konkurencia-figyelés.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-

-

vállalkozást működtetni/megszüntetni
irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozás/vállalat egyes részlegeit
marketing tevékenységet végezni
lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
ellátni a mikró és kisvállalat/vállalkozás szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat
ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat
felmérni a piaci környezetet
alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági
előírásokat
alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
KER B1 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven írásban és szóban
a tanult idegen nyelven megérteni akár az üzleti életben szokásos helyzetekben is a
fontosabb szóban közölt információkat olyan világos szövegekben, amelyek ismert témákról
szólnak
kiszűrni a lényegi információkat idegen nyelvű tévéadásból
elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás vagy munka
során adódik
egyszerű, összefüggő idegen nyelvű szóbeli szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket
ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak
írásban és szóban egyaránt idegen nyelven leírni élményeket és eseményeket, reményeket és
ambíciókat, továbbá röviden indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket
ismert témákról egyszerű, de összefüggő idegen nyelvű írott szöveget alkotni
szóban és írásban a megértést nem befolyásoló nyelvi hibákkal kommunikálni idegen nyelven
olyan, az üzleti életben gyakori helyzetekben, amelyek számára ismerősek
a mindennapi üzleti életben szokásos témákban írásban és szóban egyaránt összefüggő
szöveget alkotni
kiválasztani és használni a munkája során jelentkező feladat megoldásához az általa ismert
digitális eszközök, szoftverek közül a megfelelőket
munkáját helyi hálózatban végezni
munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához
alkalmazni
internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez
igényelni és használni

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01

A képzés megkezdésének feltételei:
-

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint
mérése alapján.
Szakmai előképzettség: bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés (bármely
érettségi utáni OKJ-s szakma)

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

1312

Ipari tevékenységet folytató egység
vezetője

Műszaki igazgató,
igazgatóhelyettes (termelő)

3.1.3.

Termékgyártóüzem-vezető

3.1.4.

Ipartelep-vezető

3.1.5.

1321

3.1.6.
3.1.7.

1322

3.1.8.

Szállítási, logisztikai és raktározási
tevékenységet folytató egység
vezetője

Logisztikai igazgató

Informatikai és telekommunikációs
tevékenységet folytató egység
vezetője

Informatikai-projekt igazgatója

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

Szállítási igazgató

Telekommunikációs szervezet
vezetője
Számítóközpont-vezető

1414

Vállalati stratégiatervezési egység
vezetője

3.1.12.

Tervezési igazgató
Üzleti tanácsadó szervezet
vezetője
Stratégiai és fejlesztési
igazgató

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és
alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási
tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az
irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos
szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi
szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek
figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-

vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
marketing tevékenységet végezni és vezetni
megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt
számon kérni
megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.
felmérni és értékelni a piaci környezetet
alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági
előírásokat
alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő
gondolatmenetét, érvelését
idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat
érintenek
számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen
nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is
véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy
álláspont előnyeit és hátrányait
világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató
jelentéseket és összefoglalókat megírni
szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti
életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek
számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és
szóban szöveget alkotni
hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani
idegen nyelven
akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához
munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához
alkalmazni
internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez
igényelni és használni

