Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie - Szkoła ze 100-letnią tradycją!
im. Marii Skłodowskiej-Curie
35 – 016 Rzeszów ul. Hoffmanowej 13

Szkoła doceniana w branży ekonomiczno-finansowo-biurowej:
„SZKOŁA DLA RYNKU PRACY” - I miejsce w Polsce w konkursie MEN
„LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ” – wyróżnienie w konkursie MEN

Certyfikaty jakości:
„SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
„SZKOŁA W RUCHU”

Najnowsze projekty:
ERASMUS+
„Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

Technik handlowiec
Jedyna taka klasa w Rzeszowie!
Najwięcej ofert pracy na rynku lokalnym.
Czas nauki: 4 lata
Umożliwiamy zakwaterowanie w internacie
Kończąc szkołę zdasz maturę i zdobędziesz uprawnienia zawodowe - tytuł technika handlowca
obejmujący 2 kwalifikacje:
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.
Znajdziesz zatrudnienie w:
- działach handlu i marketingu zarówno przedsiębiorstw handlowych, usługowych jak
i produkcyjnych,
- hurtowniach,
- sklepach detalicznych.
Możesz pracować jako przedstawiciel handlowy, prowadzić własną działalność gospodarczą
lub poszerzać swoje umiejętności na studiach wyższych.
Praktyczną naukę zawodu odbędziesz w szkole w nowoczesnych pracowniach zawodowych:
pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, pracowni ekonomiki i rachunkowości
handlowej. Wyposażone są one oprócz komputerów w nowoczesne urządzenia
wykorzystywane w handlu, takie jak: terminale płatnicze, kasy fiskalne, wagi elektroniczne,
metkownice, czytniki kodów i inne.
Zdobędziesz w nich m.in. umiejętności obsługi kas fiskalnych, czytników kodów, terminali,
programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
programów dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, programów
specjalistycznych do obsługi sekretariatu.

Praktykę zawodową odbędziesz w klasie trzeciej - 4 tygodnie.
Zapewnimy Ci ciekawe miejsca praktyk.
Praktyki krajowe:
- w przedsiębiorstwach handlowych w działach zaopatrzenia, zbytu, marketingu,
- w wielkopowierzchniowych centrach handlowych
- w sklepach detalicznych i hurtowniach, np. CASTORAMA, sieć sklepów C&A.
Praktyki zagraniczne:

Uczestnicy praktyki w Koszycach
marzec 2017, czas wolny.

- w ramach programu ERASMUS+ w krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Niemczech
(Bielefeld) i Słowacji (Koszyce).
W trakcie nauki możesz także zdobyć u NAS dodatkowe kwalifikacje na kursach i stażach
zawodowych, np. kurs obsługi wózków widłowych, kurs w zakresie e-handlu.

