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Szakképzések Fertődön,
a szeptemberben átadásra kerülő vadonatúj Porpáczy Szakképző Iskolánkban.
Felnőttoktatási formában.
Esti munkarend szerint (heti 1 nap és kihelyezett gyakorlat),
A törvényi feltételek alapján családi pótlék,
állami finanszírozás (az első két szakképzettség ingyenes).
Diákigazolvány.
GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS OKJ: 34 621 01
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség. Időtartam: 2 év.
Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges.
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez
szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez
szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági
termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
Betölthető munkakörök: Állat és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő
Kapcsolódó rész szakképzések: Aranykalászos gazda, állatgondozó, mezőgazdasági munkás
Szakképesítés ráépülések: biogazdálkodó, állattartó
FEOR: Vegyes profilú gazdálkodó

54 581 02 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
Technikusi végzettség. Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány. Időtartam: 2 év.
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a
meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan,
illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező
mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi
lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok
rendelkezései alapján.
Betölthető munkakörök Díszfaiskolai kertész, Kertépítő kertész Dísznövénykertész és
parképítő, Faiskolai kertész, Faiskolai lerakatvezető, Faiskolai munkás, Kertgondnok,
Parképítő, Parkápoló, Szklakert építő stb ….
FEOR: Kertépítő kertész

54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS
Technikusi végzettség. Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány. Időtartam: 2 év.
Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges.
A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel,
továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi,
irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban,
fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést
igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás
árualap-kínálatát;reklámozza, kialakítja a cég arculatát.
Betölthető munkakörök: Belföldi társasutazási ügyintéző, Fizetővendég-szolgálati ügyintéz,
Idegenforgalmi ügyintéző, Turisztikai referens, Turisztikai szervező, Utas szervező, Utazási
előadó, Utazási irodai utasszervező, Utazási irodai ügyintéző, Utazási referens, Utazási
ügyintéző. Utaztatási előadó. Üdülésszervező. Üdültetési előadó
FEOR: Utazásszervező,tanácsadó

Jelentkezési lap a honlapról letölthető, vagy érdeklődés:
www.porpaczy.hu porpaczy@porpaczy.hu
Tel.: 06 99 370-918

