A jó szakmaválasztás biztos jövőt ígér...
Logisztikai technikus

Néhány fontos információ a szakmákról
A pénzügyi-számviteli ügyintéző
Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a
feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik
a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint
pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember,
adótanácsadó, banki szakember.

A cukrász
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők igényeire. A szakmát azoknak a
fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni
szeretnék a kézügyességüket, esztétikai
érzéküket és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, változatos
munkára vágynak.

A kereskedelmi értékesítő
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák
alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására, a környezetvédelemre.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi a kereskedelem dinamizmusa,
fontos számára a hosszútávú karrier-lehetőség.

A pincér-vendégtéri szakember

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek
tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási
tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése, összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás
során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is. Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a
szállítmányozással kapcsolatos
szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben
fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt
ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az
asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést. Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket
érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a végzett szakemberek
kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.

A turisztikai technikus

A felvételi rendje

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban
végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal. Ajánlott
azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a
nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és
idegen nyelven.

Felvételi vizsga nincs, de a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott pályaalkalmassági, valamint
egészségügyi előírásoknak meg kell felelni!

A szakács
A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel A
vendéglátóipar termelési területén,
kihelyezett vagy fix éttermi konyhán
dolgozó szakember, aki több területen
dolgozik, például közétkeztetésben,
hidegkonyhán, protokoll-vagy a la carte
szakácsként. Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni.
Folyamatos fejlődésre és változatos
munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa készített
ételben.

8600 Siófok, Koch Róbert u. 8
Tel.: 84/310-029, E-mail cím: krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu

Az általános iskola 7. tanév végi és 8. félévi elért matematika, idegen nyelv, történelem, magyar nyelv és irodalom
tantárgyakból elért eredményeik alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket.
Gimnáziumi felvételhez sportegyesületi tagság szükséges!

Miért válaszd a Krúdyt?
* Mert minden szakképzésben résztvevő tanuló állami
ösztöndíjban részesül!

* Mert piacképes szakmákat tanulhatsz nálunk, fejleszt-

heted kézügyességed, esztétikai érzéked és kreativitásod!

* Mert garantáljuk a folyamatos fejlődést és a változatos
munkát!

* Mert nálunk megtanulhatod a hatékony szervezés, tervezés minden fontos lépését!

* Mert nálunk megtanulhatod a precíz és pontos a mun-

kavégzést, megtanulsz rendszerben gondolkodni, megismered a gazdasági folyamatokat.

