TECHNIKUM HANDLOWE

Technik handlowiec to kierunek dla uczniów, którzy interesują się mechanizmami
rynkowymi, marketingiem, reklamą i promocją.
Technik handlowiec jest idealnym kierunkiem dla osób kreatywnych,
przedsiębiorczych, łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi, lubiących prace w zespole.
Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym oraz
produkcyjno-usługowym, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, bada
możliwości wzrostu udziału firmy w rynku, wejścia na nowe rynki zbytu, w tym na rynki
zagraniczne, Identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy
marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia
jak najkorzystniejszych warunków zakupu i sprzedaży towarów oraz usług. Analizuje również
skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług oraz koszty działalności
handlowej. Zna różne formy i techniki sprzedaży.
W naszej szkole możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności :


przygotowujemy do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej,



przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych i Olimpiad np.:
 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich organizowanej
przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół
Zawodowych w Bydgoszczy,



w ramach zajęć w pracowni korzystamy z typowego oprogramowania biurowego
oraz specjalistycznych programów magazynowo - sprzedażowych,



uczymy programowania i obsługi kasy fiskalnej,



przygotowujemy w pracowni sprzedaży do praktycznego wykonywania zawodu,



organizujemy praktyki zawodowe w dużych i małych przedsiębiorstwach
handlowo-usługowych,



prowadzimy przy współpracy Media Markt oddział Koszalin innowację pedagogiczną
z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży,



w ramach klas akademickich współpracujemy z Politechniką Koszalińską w zakresie
kształcenia w branży handlowo-logistycznej,



uczestniczymy w licznych wycieczkach zawodoznawczych, wykładach i warsztatach
organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców i Politechnikę Koszalińską.

Możliwości zatrudnienia/ miejsca pracy
Technik handlowiec to zawód, który stwarza bardzo duże szanse samozatrudnienia,
zatrudnienia w e-commerce lub w charakterze:












kierownika jednostki handlowej,
menedżera produktu,
przedstawiciela handlowego,
pracownika działu marketingu,
pracownika działu sprzedaży,
pracownika agencji reklamowej,
pracownika działu obsługi klienta,
sprzedawcy usług finansowych,
doradcy klienta,
merchandisera,
kasjera sklepowego.

Możliwości dalszej nauki
Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika
handlowca. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych
na kierunkach min.: Handel i Marketing, Handel Międzynarodowy, Globalny Biznes - Finanse
i Zarzadzanie, Ekonomia, Zarządzanie.
Patronat
Patronat nad klasami technika handlowca w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie objęła
firma North.pl. Współpraca ma na celu organizację praktyk, poszerzenie wiedzy i
praktycznych umiejętności uczniów w zakresie e-handlu oraz pomoc w znalezieniu pracy
zgodnej
z kierunkiem wykształcenia.
W ramach porozumienia Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie z Politechniką Koszalińską
utworzono dla kierunku technik handlowiec i technik logistyk klasy akademickie. W ramach
tego projektu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i warsztatach z branży
handlowo-logistycznej a w przyszłości kontynuować naukę na uczelni.

