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Kako lahko postanem prodajalec/ka?

Povsem enostavno. Vpiši se v program srednješolskega poklicnega izobraževanja.
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili:
# osnovno šolo ali
# nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Šolanje uspešno zaključiš z zaključnim izpitom, ki vsebuje
pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika ter izvedeš predstavitev prodajnega procesa na konkretnem primeru trgovskega blaga z zagovorom (izdelek oziroma storitev in
zagovor).
Po koncu šolanja si tako pridobiš naziv: prodajalec/prodajalka, vendar je to lahko le začetek tvoje poklicne poti, saj
boš preko pridobivanja novih znanj in izkušenj v praksi lahko
postal/a uspešen/a trgovec/ka v svojem lastnem podjetju.

Kako poteka srednješolsko
izobraževanje za prodajalca/ko?

Poklicno šolanje traja tri leta. V tem času se boš
naučil/a urejati prodajalne in izložbe, načrtovati in izvajati promocijo prodajne ponudbe, kakovostno izpeljati prodajni postopek, oceniti želje in potrebe kupcev,
jim svetovati, uporabljati različne pristope in tehnike
komuniciranja ter pridobil/a še mnoga druga znanja in
veščine.
Ko boš osvojil/a vsa potrebna teoretična znanja, boš
pripravljen/a na nov korak. Pravega uspeha namreč ni
brez prakse, zato se boš v trgovskih podjetjih tekom
šolanja najmanj 24 tednov praktično usposabljal/a z
delom. Pri tem boš spoznal/a konkretne delovne procese v trgovini, pridobil/a strokovno znanje na različnih
oddelkih in prišel/la v stik s svojimi prvimi kupci.

Šole, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec, si lahko
ogledaš na portalu: www.mojaizbira.si

Te zanima raznoliko in razgibano delo,
ki vključuje številna delovna področja?
Te veseli delo med in z ljudmi?
Si komunikativen/a in prijazen/a? Se dobro vključiš v timsko delo?

POSTANI PRODAJALEC/PRODAJALKA!
Prodajalci in prodajalke smo strokovnjaki in strokovnjakinje za
prodajo živil, kozmetike, modnih oblačil, čevljev, avtomobilov,
računalnikov, knjig, pohištva, športne opreme … vsega!

TRGOVSKA ŠOLA, moja prva izbira!

Kakšne so moje možnosti za
nadaljevanje izobraževanja?
Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe
poklicno-tehniškega izobraževanja, po treh letih delovnih izkušenj
pa tudi pristop k opravljanju poslovodskega izpita na Trgovinski
zbornici Slovenije, kar pomeni, da lahko postaneš vodja prodajalne.

Kaj lahko s pridobljenim trgovskim
znanjem naredim v življenju?
Že po treh letih srednjega poklicnega izobraževanja se lahko
zaposliš v trgovskih podjetjih, pri čemer imaš na voljo različne
blagovne stroke: živila, tehnika, tekstil in obutev, kozmetika, drogerija, avtomobilska stroka, pohištvo, ZOO itd.
Po zaposlitvi imaš možnost kariernega razvoja in napredovanja
(relativno hitro lahko postaneš npr. trgovski poslovodja/trgovska
poslovodkinja), svoje znanje pa boš lahko v vsakem trgovskem
podjetju nadgrajeval/a s stalnim strokovnim izobraževanjem in
funkcionalnim usposabljanjem, ki poteka tudi preko Trgovinske
zbornice Slovenije.

Za dodatne informacije smo ti na voljo na:

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
Telefon: 01 58 98 212/213
E-naslov: info@tzslo.si
Spletna stran: www.tzslo.si
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»Ti je blizu sodobna tehnologija in
družbena omrežja? – Ravno prav, saj
zaposleni, ki so vešči uporabe digitalnih
naprav, aplikacij in družbenih omrežij,
predstavljajo prihodnost v trgovini.«

»Postani prodajalec/prodajalka –
poklic, ki ti omogoča takojšnjo
zaposlitev!«

»Prodajalec/prodajalka – poklic, ki ti daje
možnost dela med in z ljudmi, omogoča
najrazličnejša strokovna izpopolnjevanja
in osebno rast, prav tako pa daje možnost
napredovanj, od prodajalca preko vodje
oddelka do namestnika poslovodje,
poslovodje ali vodje hipermarketa in –
nenazadnje – področnega vodje.«

»Kdor ima rad delo prodajalca, lahko vsak
dan doživi veliko zadovoljstva, ko prepoznava
in uresničuje želje in potrebe kupcev.«

»Rad/a pridobljeno znanje uporabiš v
praksi? – Super. Praktično usposabljanje z
delom ti že od 1. letnika dalje omogoča,
da pridobiš delovne navade in svoje
strokovno znanje uporabiš na različnih
oddelkih v prodajalni.«

»Biti prodajalec je preprosto kul, saj je to
poklic, kjer lahko svojo strast do digitalnih
naprav in družbenih omrežij preprosto
združiš z delom. Pa še plačan si za to :)«

