Informacje podstawowe
1. Zawód:

Technik handlowiec

Kod zawodu: 522305
Kształcenie w formach szkolnych w zawodzie technik handlowiec odbywa się
w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum.
2. Symbol i nazwa kwalifikacji:
Kwalifikacja A.18 – Sprzedawca - zdawana po klasie trzeciej
Kwalifikacja A.22 – Prowadzenie działalności handlowej - zdawana po I semestrze klasy
czwartej
3. Opis zawodu:
Praca technika handlowca wiąże się z prezentacją towarów na potrzeby partnerów
handlowych (przedstawiciel handlowy) lub sprzedażą bezpośrednią. Charakteryzuje się
koniecznością przemieszczania pomiędzy kontrahentami, umiejętnością obsługi komputera
i sprzętu biurowego oraz znajomością technik negocjacyjnych.
Praca może mieć również charakter stały np. w dziale handlowo-marketingowym: tworzenie
dokumentacji i koordynowanie przedstawicieli handlowych lub w instytucjach publicznych:
kontrola handlowa.
Predyspozycje i kompetencje pracownika związane z takim charakterem pracy to:
komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, umiejętność pracy zespołowej, stosowanie
technik negocjacyjnych, prawo jazdy, znajomość języków obcych.
Umiejętności zdobywane w wyniku kształcenia w zawodzie:
dobór form sprzedaży do rodzaju działalności gospodarczej,
prowadzenie negocjacji handlowych,
realizacja zadań związanych z działalnością reklamową,

znajomość procedur wyboru dostawców oraz zamawiania towaru,
przygotowanie ofert handlowych i zapytań ofertowych,
sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych
obsługa programów komputerowych stosowanych w zaopatrzeniu i sprzedaży.
Innowacje realizowane w ramach programu nauczania technik handlowca w szkole:
handel zagraniczny, przedstawiciel handlowy.
Handlowcy są osobami cenionymi na rynku pracy. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta
zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi sprzedaży i marketingu.
4. Praktyki zawodowe
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki
pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)
w następujących placówkach:
- Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
- Urząd Skarbowy w Jarosławiu
- Urząd Miasta Jarosławia
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BIT Jarosław
- Urząd Miasta i Gminy Pruchnik
- Urząd Gminy Chłopice
- Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
5. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia
6. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki
7. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, język obcy,
matematyka, geografia

Informacje dodatkowe
1) Instytucje, z którymi szkoła współpracuje:
Biuro Rachunkowe ANNA prowadzone przez panią Annę Skrzyńską w Jarosławiu
przy ulicy Kilińskiego 16 a.- podstawy prowadzenia biura rachunkowego
Banku PEKAO S.A. -spotkania edukacyjne na temat funkcjonowania bankowości
elektronicznej i innych usług bankowych
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu- badanie predyspozycji zawodowych oraz
szkolenia nt. "Własna firma krok po kroku" - metodologia tworzenia biznesplanu"
Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o udział w kampaniach szkoleniowych
w zakresie odnawialnych źródłach energii.
MOSiR w Jarosławiu- realizacja zajęć z wychowania fizycznego, zajęcia
praktyczne na pływalni i lodowisku.

PSSE w Jarosławiu- udział w akcjach edukacyjnych
1) Uczelnie prowadzące zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu- młodzież odbywa
praktyczne zajęcia z wychowania fizycznego.

2) Realizowane projekty unijne:
a) Podkarpacie stawia na zawodowców
b) Bezpieczna+
c) Od przedszkola do dorosłości
3) Współpraca z zagranicą:
a) Ośrodek Edukacyjno- Ekologiczny SpohnsHaus w Gersheim (Niemcy) – organizacja
wyjazdów edukacyjno- krajoznawczych oraz udział uczniów szkoły w projektach
międzynarodowych.
b) Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie- wsparcie finansowe
w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
4) Udział w życiu kulturalnym, religijnym, wolontariackim:
a) Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu- udział w cyklicznych imprezach zgodnie
z kalendarzem imprez.
b) Reprezentacyjny Chór Mieszany Jarosław- uczestnictwo młodzieży naszej szkoły
uczestniczy w próbach i występach z chórem.
c) Schronisko im. Świętego Brata Albert w Jarosławiu.
5) Turystyka, wycieczki:
Wycieczki górskie: Bieszczady.
Wycieczki krajoznawcze: Wybrzeże, Praga, Dolny Śląsk, Kraków, Warszawa
Spływy kajakowe.

