A képző intézmény neve: „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
Alapítva: 1980
Cégjegyzékszám: 2-06-066302
NSZFH Hatósági nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014
A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.
A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné
pok.mei@gmail.com; www.prosperitasok.hu
06/30/288-4000; 06/30/525-2121

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…!
ÉLELMEZÉSVEZETŐ
„A”
OKJ-sz. 52 811 01
AZ ÉLELMEZÉSVEZETŐ képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A022
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné

Élelmezésvezető
5129
18. Vendéglátás, turisztika
OKJ-s szakképesítés
Érettségi
Egészségügyi alkalmasság, foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Az az érettségi képesítéssel rendelkező szakember, aki a közétkeztetés területén működő
Élelmezésvezető lehet:
élelmiszeripari üzemegységekben vezetői, irányítói feladatokat kíván ellátni.
Feladata, munkaterületének jellemző leírása: Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő
élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkeztetési rendeletnek megfelelően.
Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi
változásokat. Felelősséggel tartozik a tevékenységi körében használt vagyontárgyak,
alapanyagok, eszközök, berendezések megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért.
A leltározás és a raktár-elszámoltatást irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges
probléma esetén igyekszik annak gyors kivizsgálására. Gondoskodik maga és beosztottjai
továbbképzéséről. Az élelmezésvezető a munkakörét megfelelő biztonsággal, szakszerűen,
a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a
megkövetelt színvonalon.
150 000 Ft - havi részletfizetés lehetséges
A képzés költsége:
A mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak szerint
Vizsgadíj:
Céghez kihelyezetten is!
A képzés:
11562-16 Táplálkozástudományi ismeretek - írásbeli
A képzés tartalma, szakmai
11629-16 Élelmezésvezetés – írásbeli
követelménymoduljai és a modulzáró
11627-16 Élelmezési menedzsment - írásbeli
vizsgatevékenységek típusa:
11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben - írásbeli
11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat – gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. - írásbeli
11499-12 foglalkoztatás II. – írásbeli
2017. március 10. (Létszámfüggő - 10 jelentkező esetén indul!)
Kezdés várható időpontja:
Vizsga időpontja az indítás függvényében:
5 hónap
Képzés időtartama:
500 óra (elmélet: 300 óra, gyakorlat: 200 óra)
A képzés óraszáma:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Komplex szakmai vizsgára bocsátás
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
feltételei:
Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési
programban meghatározott óraszám legalább 70%-án való részvétel
Komplex szakmai vizsga
gyakorlati
vizsgatevékenységei:
központi írásbeli
A képzés zárása:
A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 30%-ot meg nem
haladó hiányzás. Sikeres szakmai vizsgát követően államilag elismert 52 811 01
Élelmezésvezetői OKJ-s szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvány kiadása.
Külföldi munkához nemzetközi bizonyítvány kiegészítő (EUROPASS) igényelhető.
A szakképesítés megnevezése:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakmacsoport:
A képzés jellege:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

„P. Oktatási Központ” Második Esély
Iskolája Bt.
NSZFH Hatósági nyilvántartásba vételi
száma: E-000203/2014
Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a
weblapunkon:

Munkanapokon: 10-16 óráig
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4
06/30/525-2121; 06/30/288-4000
pok.mei@gmail.com
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné
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