
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH: 

Technikum nr 5:

 Technik handlowiec
 Technik księgarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3:

 Sprzedawca 

Technik Handlowiec; nauka trwa 5 lat

Nauczysz się m. in.:

 organizować i prowadzić działalność małej frmy handlowej,

 analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,

 badać możliwości wzrostu udziału frmy na rynku,

 identyfkować bariery występujące w handlu,

 analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,

 organizować i prowadzić działania reklamowe,

 określać zasady i formy marketngu,

 księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,

 prowadzić negocjacje handlowe,

 określać koszty działalności handlowej.

Masz możliwość wyjazdu zagranicznego!

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o

różnych  formach  własności,  realizować  podstawowe  funkcje  handlowe  w  punktach

sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania,

uruchomienia i prowadzenia własnej frmy handlowej.



Absolwent  technikum  zdobędzie  wiedzę  o  funkcjonowaniu  rynku,  potrzebach

konsumentów,  działaniach  marketngowych,  towaroznawstwie,  technikach

informatycznych,  regułach  współpracy  z  kontrahentami,  organizacji  pracy  w  punktach

sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Tylko w Zespole Szkół Handlowych zdobędziesz zawód TECHNIKA KSIĘGARSTWA ucząc się w

Technikum nr 5 w Katowicach. 

Nauka zawodu trwa 5 lat i umożliwia zdobycie 2 kwalifkacji HAN..0 Prowadzenie sprzedaży 

oraz HAN..3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliografcznej

Główne czynności zawodowe w zawodzie technik księgarstwa to:

 wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i 

sprzedaży,

 przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

 pozyskiwania informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw,

 opracowywania bibliografi i katalogów,

 organizowania działań marketngowych w księgarni.

Technik księgarstwa może znaleźć pracę w księgarni, wydawnictwie, bibliotece, hurtowni 

książek, frmach zajmujących się opracowaniem, promowaniem i sprzedażą książek, 

albumów, gier, flmów, muzyki itp., działach promocji i reklamy itp., może także prowadzić 

własną frmę – księgarnię, wydawnictwo.



W Zespole Szkół Handlowych zdobędziesz zawód SPRZEDAWCA ucząc się w Branżowej 

Szkole I Stopnia nr 3 w Katowicach. 

Nauka zawodu trwa 3 lata i umożliwia zdobycie kwalifkacji HAN..0 Prowadzenie sprzedaży. 

Główne czynności zawodowe w zawodzie Sprzedawca to:

 wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna - 

sprzedaży,

 przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;

 sporządzanie dokumentów magazynowo-sprzedażowych 

 obsługa urządzeń sprzedażowych i magazynowych

 umiejętności językowe (język angielski), które są niezbędne w kontaktach 

handlowych

 posługiwanie się techniką komputerową w handlu 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Katowicach mają szerokie możliwości podjęcia 

pracy po ukończeniu szkoły. Najczęściej są zatrudniani na stanowisku sprzedawcy lub kasjera

w placówkach handlu detalicznego bądź hurtowego. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia 

może także pracować na stanowisku przedstawiciela handlowego lub prowadzić własne 

przedsiębiorstwo handlowe.

Zapraszamy do naszej szkoły!

Ze względu na stan epidemii zapraszamy do kontaktu telefonicznego (32 2569934) 

mailowego (sekretariat@zshkatowice.pl) , przez Messengera/wiadomości na FB - 

https://www.facebook.com/zshkatowice/
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