2021-ben induló érettségire épülő képzéseink, ahol két alapszakma és egy szakmai képzésben megszerezhető szakképesítés ingyenes!
A tanulmányok alatt szakképzési

hitel igényelhető! A tanulói jogviszonyban tanulók képzési támogatásban részesülnek, mint rendszeres
ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás, pályázat útján további támogatás.
A következő alapszakmákat kínáljuk, amelyek mindegyike technikusi
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Jelentkezés a honlapról letölthető jelentkezési lap titkar@radnoti-pecs.hu e-mail címre küldésével folyamatosan!
Beiratkozás 2021. június 23. személyesen! További alkalmak beiratkozásra 2021. június 24-től minden munkanap 8:00-13.00 között.
Kivéve a nyári

szünet idején (július 19-től augusztus 19-ig) kizárólag szerdai napokon 8.00-13.00 között.

Ügyfélszolgálat elérhető a 72 / 257-859 vagy a 70 / 399-2832 telefonszámokon, valamint a titkar@radnoti-pecs.hu e-mail címen.

Rövid ismertető a meghirdetett szakmai képzésről:

Pénzügyi számviteli ügyintéző
Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a
gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a
gazdasági felsőoktatásban, vagy helyben további szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember,
adótanácsadó, banki szakember.
Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
Ajánlott mindenki számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A
szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy
helyben további képesítést szerezhet, mint pl. társadalombiztosítási-, vagy bér ügyintéző, vámügyintéző, banki szakember.

Szoftverfejlesztő és- tesztelő

Ajánlott mindenki számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel. A
szakképzettséggel rendelkező képes webes-és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási
feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi
munkatárásával.

Logisztikai technikus
Ajánlott mindenki számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az
eredményességet és hatékonyságot. A szakképzettséggel rendelkező feladata a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása,
valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés
megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységeket

