Szakma megnevezése: Általános ápoló
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01
Ágazat megnevezése: Egészségügy
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat
ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban,
onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•

életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;
vizsgáltoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez;
a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt;
betegoktatást végez, és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

Képzési idő: 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Egészségügyi alkalmassági követelmény: Képzés helyszíne: Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola, Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

Szakma megnevezése: CNC programozó
A szakma azonosító száma: 4 0715 10 01
Ágazat megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
CNC programozó feladata, hogy szakmai ismereteit alkalmazva hatékony támogatója és résztvevője legyen a gépipari
tervezésnek és gyártásnak.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•

Műszaki rajz alapján, megtervezi a teljes alkatrész CNC gépeken történő gyártását, meghatározza az ehhez
szükséges gépeket, szerszámokat, szerszám-és munkadarab befogó eszközöket.
Gyártástervezés során használja az online vagy nyomtatott műszaki táblázatokat, katalógusokat.
A megmunkáláshoz szükséges CNC programokat kézzel és szoftver segítségével létrehozza.
Megmunkálási, és szerszámtervet készít.
CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz, programot tesztel és azt követően alkatrészt gyárt.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Cukrász
A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01
Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A cukrász szaktudásának köszönhetően cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít.
Célja olyan cukrásztermék létrehozása, amely megjelenésében, alapanyag felhasználásában és ízében is a legmagasabb
minőséget prezentálja.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•

Alkotómunkája során szem előtt tartja a megrendelők igényeit, a cukrászati trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív módszereket.
Tudatos szakemberként számítja ki a hozzávalók mennyiségét, árurendelést, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ.
Szakszerűen használja a cukrászati munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket.
Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Asztalos
A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
Ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit. Értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát, biztosítja
és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•

Faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával.
Különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő-és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít.
Ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít.
A termékek gyártása során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és előkészíti.
Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
Gyártási dokumentáció alapján a termékekhez a tömör-és lapalkatrészek megmunkálását elvégzi.
Bútoripari és épületasztalosipari szerkezetek helyszíni szerelését elvégzi. Munkája során korszerű, és egyre inkább a számítógép által vezérelt CNC gépeket alkalmaz.

Képzési idő: 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Fodrász
A szakma azonosító száma: 5 1012 21 01
Ágazat megnevezése: Szépészet
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A Fodrász vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál -egyéniség, fejbőr, haj -szempontok
alapján. Hajmosást, hajápolást végez a haj típusának és állapotának megfelelő termékekkel.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•

Vizes és száraz haj formázását végzi a megfelelő eszközökkel, termékekkel és technológiákkal.
Férfi arcot borotvál, szakállt-bajuszt formáz, különböző formáknak megfelelően hajat vág és szárít.
Megtervezi és elvégzi a hajszín változtatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket és technológiákat.
Felméri és megtervezi igény szerint a haj tartós formaváltoztatását, és elvégzi a szükséges, termékekkel, eljárásokkal.
Tudatosan alkalmazza a női alap és divathajvágási formákat az egyéniségnek megfelelően.
Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet készít
fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával.

Képzési idő: intézménytől függően 1,5 vagy 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola, Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Hegesztő
A szakma azonosító száma: 4 0715 10 08
Ágazat megnevezése: Gépészet
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján. Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot
választ és anyagmennyiséget határoz meg a feladathoz. A hegesztési hibákat képes beazonosítani hibakódok alapján és
kijavítani. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és technológiai dokumentáció szerint, az
irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával, munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas.
A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket.
Gyártási, szerelési sorrendtervet készít.
Kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt.
Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.
Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít.
Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az
áramerősség és az ellenállás mérését.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
A szakma azonosító száma: 5 0612 12 02
Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában, csapatban és önállóan dolgozva kis-és közepes méretű hálózatok
tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a
vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs
rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•

Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el.
Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.
Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.
Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Képzési idő: intézménytől függően 1,5 vagy 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Képzés helyszíne: Bajai SZC Türr István Technikum, Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő
A szakma azonosító száma: 4 0416 13 02
Ágazat megnevezése: Kereskedelem
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kitejed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére,
állagmegóvására.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetségeskapcsolódó szolgáltatásokat;
kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;
kezeli és ellenőrzi az árukészletet;
feltölti az eladóteret áruval;
közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut;
az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét;
esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz
kezeli a vevői panaszokat;
kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Kozmetikus technikus
A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03
Ágazat megnevezése: Szépészet
A szakma szakmairányai: A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület
leírása:
A kozmetikus technikus az egészséges arc és test szépítésével, ápolásával, állapotának javításával, illetve ennek feltételeinek megteremtésével foglalkozik.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•

•
•
•

Személyre szabott kozmetikai szolgáltatást nyújt.
Manuális bőrápoló és szépítő kezeléseket végez és kozmetikus hatáskörébe tartozó elektrokozmetikai eljárásokat alkalmaz.
Speciális arc-és testkezelésekkel foglalkozik, valamint az ehhez szükséges feltételeket szakszerűen megtervezi,
megteremti, továbbá a szolgáltatás eredményének fenntartásához szükséges kozmetikumokat értékesít. Ideiglenes és hatáskörébe tartozó tartós szőrtelenítési módszereket alkalmaz.
A kozmetikai kezeléshez, házi ápoláshoz szükséges anyagokról hiteles információkat ad a vendégeknek.
Tanácsot ad otthoni bőrápolásra.
A munkafolyamatoknál felelősséggel gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonságtechnikai feltételek
megteremtéséről, a szabályok betartásáról, ezzel biztosítja a vendég és saját testi épségét, egészségét.

Képzési idő: 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Logisztikai technikus
A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06
Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Szakmairány: Logisztika és Szállítmányozás
A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi
a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•

A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi.
Raktározás területén ellátja a be-és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit.
Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi.
Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel.
Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást
valósít meg.
Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

Szakmairány: Vasúti árufuvarozás
A logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás szakmairányban) irodai környezetben átveszi az ügyféltől a vasútikocsi
megrendeléseket és elvégzi a megrendelések visszaigazolását.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•

•
•

Kiállítja és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú fuvarleveleket.
Az ügyfél által átadott fuvarlevél adatokat rögzíti az intraneten és a belső informatikai rendszerben, szükség
esetén kiegészíti azokat.
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a társszervezetek munkatársaival és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és minőségi szolgáltatást valósít meg.
A fuvarozás lebonyolításához szükséges szerződéseket megköti, rendelkezésre bocsátja a megfelelő fuvarozási
eszközt, az áru továbbításához szükséges vámtevékenységeket elvégzi, döntés előkészítéshez elemzést végez,
javaslatot tesz a menedzsment részére.
Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség esetén eljár a rakodási rendellenesség megszüntetésénél.
Elvégzi a feladó által kért szolgáltatásokat és a vonatfelvételt.

•

Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést, koordinálja a vonatok, küldemények kezelését végző
munkavállalók tevékenységét.

Képzési idő: 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Logisztika és szállítmányos szakmairányban: Vasúti árufuvarozás szakmairányban: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Türr István Technikum

Szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakma azonosító száma: 504110901
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
A szakképzettséggel rendelkező:
•

•
•
•
•
•
•

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az
előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó-és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési
feladatokat.
Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki-és befizetéseket,
valamint az utalásokat.
Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Képzési idő: intézménytől függően 1,5 vagy 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Képzés helyszíne: Bajai SZC Türr István Technikum, Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember
A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04
Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termékek felszolgálását
és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias és a szakszerű
felszolgálás előírása szerint.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•

Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.
Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő eszközöket kezel.
Elszámol a napi bevétellel.
Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez.
Rendezvények helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények lebonyolításában.
Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik.
Ismeri a hazai és nemzetközi étel-és italkínálatot, tisztában van a vendéglátóipari trendekkel, az ételkészítési
technológiákkal.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Rendészeti őr
A szakma azonosító száma: 410321802
Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Védelmi eszközök és berendezések használatával őrzi és megvédi a megbízó általmeg határozott védelmi szinten rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt. Létesítmény őrzése és védelme esetén a személy-, gépjármű és
áruforgalom ki-és beléptetését végzi a megbízó által meghatározott tartalommal és a szakmai előírások szerint.
A szakképzettséggel rendelkező:
•

•
•
•

•

Tevékenysége ellátása során a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt, valamint a
személyét és a társait ért támadás esetére támadáselhárító eszközök (gumibot, vegyi eszköz, lőfegyver) használatára is jogosult a vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok betartásával.
A jogszerű intézkedésnek ellenszegülő, vagy a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfoghatja, a hatóság értesítését követően annak kiérkezéséig visszatarthatja.
Határozott és udvarias fellépéssel végrehajtott intézkedései során mindvégig megtartja a törvényességet, a jogszabályok és utasítások előírásait betartja és másokkal is betartatja.
Rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor képes aktívan segítséget nyújtani a személyek életének és
testi épségének, valamint vagyonának mentésében, továbbá aktívan együttműködik a rendőrségi, katasztrófavédelmi hatóságokkal.
Feladatait magas fokú folyamatos és éber figyelemmel végzi.

Képzési idő: 1,5 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: Szakács
A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05
Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•

Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik.
A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja, ellenőrzi.
A raktározást felügyeli, ellenőrzi.
Munkabeosztást tervez, ír.
Konyhai munkaszervezésben, feladatkiosztásban pontos és precíz.
Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi normák betartása mellett.
Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik.

Képzési idő: intézménytől függően 1,5 vagy 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: Turisztikai technikus
A szakma azonosító száma: 51015 23 07
Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
A szakma szakmairányai: Idegenvezető, Turisztikai szervező
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Szakmairány: Idegenvezető
Az idegenvezető a külföldi és belföldi turistáknak bemutatja az adott ország természeti és kulturális értékeit, társadalmi,
gazdasági és politikai helyzetét. A megrendelő igényei szerint tárlatvezetést végez, túrákat vezet, szórakoztató programokon vesz részt. Magasszintű magyar és idegen nyelv tudásával segíti a turistákat programjaik alatt, egyesesetekben
tolmácsol.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•
•
•
•
•

Munkáját gyalogosan, illetve többfajta közlekedési eszközön végzi.
Minden tevékenységéhez alaposan felkészül a desztinációból, attrakciókból és programokból.
Telepített idegenvezetőként fogadja a turistákat és ott-tartózkodásuk ideje alatt fakultatív programokat ajánl,
szervez és lebonyolít.
Az idegenvezető az út során felelős a csoportért és az utazókért, rendkívüli eseményeket szakszerűen, a szabályok betartásával kezel, jegyzőkönyvet készít.
Az egész túra alatt kapcsolatot tart az utazás szervezőjével, partnerekkel és szolgáltatókkal.
Munkájának célja, hogy a rábízott turistákat élményekkel teli, tartalmában az elvárásoknak megfelelő utazáson
kísérje, vezesse.
Az utazással kapcsolatos elő és utómunkálatokat elvégzi: információkat gyűjt, szelektál, rendszerez a csomagtúrához, az utazás után idegenvezetői jelentést ír, elszámol a rábízott pénzeszközökkel, egyéb javakkal, tapasztalatait, ötleteit megosztja az utazás szervezőjével.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Szakmairány: Turisztikai szervező
A turisztikai szervező több területen találkozik a turistával. Utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
A szakképzettséggel rendelkező:
•
•
•

Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít.
Információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után
tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.
Útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.

•
•
•

Segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében.
Széleskörű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén.
A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

Képzési idő: 2 év
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés helyszíne: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

