OBCHOD, PULT,
PŘ EPÁ ŽKA, POKLADNA
Bavila by vá s prá ce, při které byste byli v neustá lé m kontaktu
se zá kazníky?
Zvlá dá te jedná ní s lidmi? Má te sluš né vystupová ní?
Doká žete v sobě překousnout nepříjemné jedná ní ně koho druhé ho,
aniž byste na ně ho „ vyletě li“?
Myslíte si, že jste přesní a bezchybní?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
OBCHOD, PULT, PŘ EPÁ ŽKA, POKLADNA.
Bavilo by vá s prodá vat zboží?

Vhodná uplatně ní:

Bavilo by vá s radit zá kazníků m?

- prodavač - knihkupec - farmaceut - farmaceutický laborant - oč níoptik -

Sečítá te bez chyb?
Jste připraveni trá vit své povolá ní
neustá le ve stoje?
Bavila by vá s prá ce, jejíž hlavní
ná plníje kasírová nípeně z?

Vhodná uplatně ní:
- pokladní(v obchodě ,
v bance, na poště ) -

Jste schopni bý t dlouhodobě trvale
soustředě nía neudě lat přitom chybu,
nepřehlé dnout se?

- smě nárník - pracovní
k poš tovnípř epážky -

Bavila by vá s prá ce s rů zný mi
dokumenty, smlouvami, evidencemi
prová dě ná s využitím počítače?

Vhodná uplatně ní:

Jste pořá dní? Má te své sešity
a jiné písemnosti v pořá dku?
Doká žete v nich najít, co potřebujete?

- bankovnípracovní
k.- pojiš ťovacípracovník - pracovník cestovní
ho ruchu -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
HLAVNÍ PŘ EDMĚ T PRÁ CE

POVOLÁ NÍ

zbož í různé ho druhu

prodavač *) za pultem v obchodě
pokladnami

zbož í různé ho druhu
+
ceny, peníze

prodavač *) za pultem s vlastní pokladnou
farmaceut

zdravotnické zbož í
+
ceny, peníze

farmaceutický laborant
oč ní optik
pokladní (v obchodě , v bance, na poště )

ceny, peníze
smě nárník
ceny, peníze
pracovník poštovní přepážky

+

bankovní pracovník

doklady různé ho druhu

pojišťovací pracovník
doklady různé ho druhu
pracovník cestovního ruchu

zbož í různé ho druhu
+
doklady různé ho druhu

ZBOŽ Í

skladník

PENÍZE

ADMINISTRATIVA

*) různé specializace (např. potraviny, textil a obuv, elektronika, knihy, tisk a tabá k, průmyslové
zbož í, pohonné hmoty, starož itnosti)

Jaký je hlavní charakter činnosti?

Předvádění zboží
rady o jeho použití

Kasírování a vyplácení
peněz, vedení účtů

prodavač za pultem

pokladní

Vyplňování
a vydávání dokladů ,
smluv, písemností

Ukládání,
zaznamenávání,
evidování,
dokumentování

pojišťovací pracovník
skladník

smě nárník

bankovní pracovník
pracovník poštovní přepážky
prodavač za pultem s vlastní pokladnou
knihkupec
farmaceut
farmaceutický laborant
oč ní optik

pracovník cestovního ruchu (+ nabídka služeb)

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Obory vzdělání,
příp. skupiny oborů
Jsou tu nejběž nějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , ž e k jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat absolventi jiných oborů.

vysoká škola

farmaceut
farmaceutický laborant
Farmacie
oč ní optik
smě nárník
pokladník v bance
pojišťovací pracovník
bankovní pracovník
knihkupec

Laborant ve zdravotnictví
Technik ve zdravotnictví– očníoptik
Ekonomika a administrativa
Knihkupectví
Propagace
Skladové hospodá řství

pracovník
poštovní přepážky
pokladní na poště
prodavač
pokladní v obchodě
skladník
aranžé r

maturita,
vyššíškola

vyučení

Provoz, organizace a ekonomika pošt
Manipulant poštovního provozu a přepravy
Prodavač, obchodník, obchodníprovoz
Skladník, prá ce ve skladu
Aranžé r
Zá kladnívzdě lá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

