
- Élelmiszer-, vegyiáru eladó: 

 

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk 

raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri 

kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk 

beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 

 

- Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + Minősített hegesztő (TÜV 135) 

 

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra 

vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével. 

 

- Gyermek- és ifjúsági felügyelő: 

 

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása 

mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. 

Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási 

tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan 

feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek 

önálló életvitelre való felkészítésében. 

 

- Kézápoló és műkörömépítő + Lábápoló: 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kéz környéktől ujjhegyig történő 

ápolásával megőrzik a kéz egészséges állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is 

fokozva, ápoló anyagok, technológiák, alkalmazásával javítja azt. 

 

- Óvodai dajka: 

 

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus 

irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a 

higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, 

valamint balesetvédelmi teendőket lát el. 

 

- Raktáros + építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + hatósági vizsga 

(vezetőüléses 3324 és gyalogkísérésű 3312 targoncára) 

 

A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek 

során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban 

részletezett tevékenységeket kell ellátnia. Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák 

elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. 

 

- Személy és vagyonőr: 

 

A Személy- és vagyonőr a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt 

tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, 



az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan 

végzi el. 

 

- Tisztítás-technológiai szakmunkás: 

 

A képzés célja, előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre. 

 

– eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket 

– fertőtleníteni a felületeket 

– elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását 

– lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet 

– tervezni, szervezni a saját feladatait 

 

- Vendéglátó eladó: 

 

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-

étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, 

gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre. 

Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és 

pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít.  

 

 


