
Technik handlowiec 

 

Dla kogo ten kierunek?  

Jeśli chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży i jednocześnie sprostać 

oczekiwaniom rynku pracy, oferujemy Ci  kierunek technik handlowiec. 

Nasza szkoła przygotuje Ciebie do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, 

w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu. Zdobędziesz wiedzę niezbędną 

do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. 

Zawód technika handlowca jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Najwięcej ofert 

pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (salesrepresentative). Możesz też 

znaleźć zatrudnienie jako telemarketer, szef działu sprzedaży (sales manager). 

 

Jakie kwalifikacje możesz zdobyć?  

AU.20.   Prowadzenie sprzedaży 

AU.25.   Prowadzenie działalności handlowej 

Zdobędziesz wiedzę o: 

 organizowaniu działalności własnej firmy handlowej, 

 funkcjonowaniu rynku, 

 potrzebach konsumentów, 

 działaniach marketingowych i reklamowych, 

 obsłudze użytkowych programów komputerowych, 

 prowadzeniu negocjacji handlowych, 

 sporządzaniu pism związanych z działalnością handlową, 

 wypełnianiu dokumentów związanych z obrotem towarowym, 

 prowadzeniu rozliczeń z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi 

oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków, 

 stosowaniu różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

 

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczył? 

W naszej szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 

Moduł M1 – organizowanie sprzedaży, 

Moduł M2 – przygotowanie towarów do sprzedaży, 

Moduł M3 – wykonywanie czynności dotyczących procesu sprzedaży, 



Moduł M4 – prowadzenie handlowej działalności gospodarczej, 

Moduł M5 – funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlowego, 

Moduł M6 – praktyki zawodowe. 

Pamiętaj! 

Zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną 

w dziedzinie szeroko pojętego handlu. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię 

komputerową.  

 

Gdzie i kiedy będziesz odbywał praktykę zawodową? 

Praktyki będziesz odbywał w klasie III w wymiarze 160 godzin tj. 4 tygodnie,w jednostkach 

administracyjnych i podmiotach gospodarczych, w których występują działy:  

 obsługi klienta,  

 marketingu i sprzedaży,  

 handlowe,  

 organizacji sieci sprzedaży. 

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć 

na pomoc szkoły! 

 

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Tobie ten kierunek? 

W szkole organizowane są: 

 wycieczki do przedsiębiorstw  handlowych,  

 wykłady tematycznei  spotkania z handlowcami działającymi na lokalnym rynku, 

 zajęcia prowadzone w specjalistycznych laboratoriach w Pile w ramach projektu 

„Czas zawodowców bis”. 

 

Gdzie potem znajdziesz pracę? 

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie jako: 

 kierownik magazynu, 

 kasjer w firmie handlowej, 

 doradca marketingowy, 

 specjalista ds. reklamy, 

 szef własnej firmy, 

 przedstawiciel handlowy. 



Jakie studia możesz podjąć po ukończeniu tego kierunku ? 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać kwalifikacje 

zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku: 

 zarządzanie,  

 handel i marketing,  

 ekonomia,  

 finanse. 

 

Zapraszamy dołącz do nas bo czas to pieniądz! 

 


