Curs de Calificare Lucrător în Comerț
Furnizor de formare: Centrul de Formare Adulți al Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism
„Dumitru Moțoc” Galați
Tipul programului: Calificare
Tipul certificatului: de calificare
Denumire program de formare: Lucrător în comerț
Durata : 360 ore (3 luni), Nivelul I
Pregătire teoretică: 120 ore
Pregătire practică: 240 ore
Taxa de curs: 479 lei
* Cursurile se organizează în județul Galați și prin extensie în orice județ din țară în grupe de maxim
28 de cursanți .
Condiții de acces: învățământ obligatoriu
Obiective exprimate în competențe profesionale:
 Asigurarea calității
 Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
 Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului
 Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare
 Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
 Realizarea vânzării
 Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia
 Actualizarea stocurilor de produse
Module de curs
 Modulul 1: Noțiuni de sănătatea, igiena și securitatea în muncă
 Modulul 2: Organizarea activităților în unitățile comerciale
 Modulul 3: Elemente de marketing și de tehnica vânzării
 Modulul 4: Mărfurile
 Modulul 5: Relațiile la locul de muncă
Beneficii:






Participanții beneficiază de suport de curs și fișe de lucru pentru aplicații;
Săli de formare dotate corespunzător (laptop, videoproiector, flipchart, tablă școlară,
echipamente audio si video) la standarde europene;
Practica se desfășoară în unități de profil și în laboratoarele/atelierele Colegiului;
Formatori acreditați la nivel național cu o vastă experiență didactică și practică atât în formarea
inițială cât și a adulților;
Consiliere si orientare profesională prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră înființat în cadrul proiectului strategic POSDRU „PEER (Profesioniști în Educație
Europeană și Reformă)”.

* Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Ministerul Educației Naționale și sunt valabile
atât în țară cât și în Uniunea Europeană.
** Documente necesare: copie simpla BI/CI (2ex), copie simpla certificat naștere și căsătorie,
copie ultima diploma absolvita (adeverință)

