Beosztás

Legmagasabb iskolai
végz.

Szak(ok)

tanár

érettségi

középfokú végzettségű
szakács

tanár

mesterfokozat MA

okl. közgazdásztanár
idegenforgalom és szálloda szak

tanár

főiskola

általános isk. tanár magyar nyelv
és irodalom szak

tanár

egyetem

tanár

egyetem

középiskolai tanár
történelem-német szak
középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom szak

tanár

főiskola

tanár

egyetem

tanár

főiskola

ig. helyettes

egyetem

általános isk. tanár testnevelés és
gyógytestnevelés
középiskolai tanár matematika és
fizika szak
élelmiszerminősítő
vendéglátó szakoktató

középiskolai tanár kémia szak
közoktatási vezető

Oktatott tárgyak
ételkészítési gyakorlat
termelési és eladói gyak.
ételkészítési alapgyak.
előkészítési és ételkészítési alapgyak.
kommunikáció
áruforgalmazás, áruforgalom
szakmai számítás
vendéglátó gazdálkodás
viselkedéskultúra, üzleti kommunikáció
munkahelyi egészség és biztonság
német nyelv
magyar-kommunikáció
szakmai idegen nyelv/német
szakmai idegen nyelvi kommunikáció
történelem
német nyelv
magyar nyelv és irodalom
viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció
kommunikáció és anyanyelv
hatékony tanulás
matematika
testnevelés
matematika
fizika
felszolgálás
ált. élelmiszerismeretek
fogyasztóvédelem
élelmiszerek csoportjai
értékesítési gyakorlat
áruforgalom
anyagbeszerző munkakör (áruismeret)

tanár

főiskola

élelmiszeripari üzemmérnök

szakoktató
tanár

középfokú végzettség
egyetem

tanár

főiskola

tanár

egyetem

sütőipari technikus
középiskolai tanár matematika,
fizika és számítástechnika szak
közoktatási vezető
ált. iskolai tanár testnevelés szak
matematika szakos ált. iskolai tanár
ált. iskolai tanár angol, angol nyelv és
irodalom szakos bölcsész és tanár szak

szakoktató

egyetem

tartósítóipari mérnök

szakoktató
tanár

középfokú végzettség
főiskola

cukrász
vendéglátóipari üzemgazdász és
gazdasági szaktanár
német szakos nyelvtanár szak
közoktatási vezető

tanár

főiskola

kereskedelmi szakoktató

pék szakmai technológia
munkavédelem
higiénia
szakmai számítás
tésztakészítés és gépei
pék technológia gyakorlat
matematika
fizika
informatika
testnevelés
matematika
angol
szakmai idegen nyelv/angol
szakmai idegen nyelvi kommunikáció
élő idegen nyelv/angol
pék technikai gyakorlat
szakmai gyakorlat
szakmacsoportos alapozó okt./vendégl. gyak.
értékesítés elmélete
szakmai számítás
vendéglátó gazdálkodás
vendéglátó gyakorlatok
szállodai ismeret
értékesítés gyakorlata
ételkészítés
kínálat összeállítás ismeretek
termelés elmélete
áruelőkészítési feladatok gyakorlata
élelm. és vegyiáruk áruismeretének alk. gyak.
üzleti kommunikáció
üzleti tevékenység a gyakorlatba
gazdálkodási ismeretek
élelm. és vegyiáruk értékesítési gyakorlata

tanár

egyetem

középiskolai tanár történelelem szak,
angol szakos nyelvtanár
közoktatási vezető

tanár

egyetem

közgazdász tanár
kereskedelem, marketing szak
műszaki szakoktató kereskedelmi szaki.

tanár

egyetem

német szakos bölcsész és középiskolai
tanár
idegenforgalom és szálloda szakos közg.

szakoktató

középfokú végzettség

cukrász

tanár

főiskola

szakközgazdász

szakoktató

főiskola

üzemmérnök

tanár

főiskola

szakközgazdász
üzemgazdász

élelm. és vegyiáruk áruismeretének alkalm.
történelem
szakmai angol
szakmai kommunikáció angol nyelven
szakmai idegen nyelv gyakorlata
angol
gazdálkodási ismeretek
áruforgalmi számítások
marketing és kommunikáció a gyakorlatban
áruforgalom gyakorlata
áruterítés
pénzforgalmi előírások betartása
áruforgalom
munkahelyi egészség és biztonság
vezetési ismeretek
vendéglátó gazdálkodási tevékenységek
munkahelyi egészség és biztonság
gazdasági környezetünk
vendéglátó gazdálkodási tevékenységek
kommunikáció
szállodai ismeret
vendéglátó és turizmus ismeretek
turizmus alapjai
kultúr és vallástörténet
értékesítés elmélete
felszolgálás alapjai gyakorlat
felszolgálás gyakorlat
áruforgalmazás gyakorlat
áruforgalom
veszélyes áruk
nemzetközi szállítmányozás
működtetés szabályai, gyakorlata
üzleti tevékenység tervezése, elemzése

tanár

főiskola

idegenforgalom, szálloda szakos közg.

szakoktató

érettségi

vendéglátóipari technikus

tanár

főiskola

középiskolai tanár, műszaki szakoktató
vendéglátó-szálloda szak

tanár

főiskola

vendéglátó ipari üzemgazdász
közoktatási vezető

tanár
tanár

egyetem
egyetem

közéisk. tanár német nyelv és irod. szak
középisk. tanár német nyelv
kutyával segített terápiás szakember

gazdálkodási ismeretek
áruforgalom
áruforgalmazási gyakorlat
munkahelyi egészség és biztonság
üzleti kommunikáció
vendéglátó gazdálkodás
ügyviteli ismeretek
marketing és kommunikáció a gyakorlatban
szakmai számítás
vendéglátó vállalkozások
munkahelyi egészség és biztonság
vendéglátó gyakorlatok
termelési és eladói gyak.
ételkészítési gyakorlat
vendéglátó gazdálkodás
szakmai számítás
munkahelyi egészség és biztonság
termelés elmélete
előkészítési és ételkészítési alapismeretek
ételismeret
élelmiszerek csoportjai
általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem
ételkészítési alapok
ételkészítési ismeretek
gasztronómiai alapismeretek
szállodai ismeret
vendéglátó gazdálkodási tevékenységek
üzleti eredményszámítások
cukrászati termékkészítés
cukrászati termelési feladatok
német nyelv
német nyelv

igazgató

egyetem

középisk. közgazdász tanár
közoktatási vezető
ruházati eladó

szakoktató

érettségi

tanár
tanár

főiskola
egyetem

tanár

egyetem

testnev. szakos ált. iskolai tanár
kémia szakos középisk. tanár
közgazdász tanár kereskedelem szakon
közgazdasági szakokl. üzemmérnök
közoktatási vezető
matematika, kémia szakos középisk. tanár

tanár

főiskola

kereskedelmi üzemgazdász

tanár
könyvtáros
szakoktató

főiskola
főiskola
érettségi

testnev. szakos ált. iskolai tanár
könyvtáros tanár
pincér

tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár
közgazdász tanár

tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

oktatás/marketing
kereskedelmi gyakorlat
áruforgalmazás gyakorlat
áruelőkészítési feladatok gyk./ruházati cikkek
ruházati termékek áruism. alk. gyakorlata
ruházati termékek értékesítésének gyak.
bizonylatkitöltési gyakorlat
testnevelés
élelmiszer ismeret
fogyasztóvédelem

kémia
matematika
ruházati term. áruism. alkalmazása
élemiszerek és vegyiáruk áruism. alk.
pénzforgalmi előírások betartása
jogszabályok alkalmazása
élelmiszerismeret, fogyasztóvédelem
ált. élelmiszerismeretek
élelmiszerek csoportjai
áruforgalom
testnevelés
könyvtáros
felszolgálási gyakorlat
értékesítési gyakorlat
marketing
társadalomismeret
történelem
magyar nyelv és irodalom
történelmi, szociális állampolgária komp.ter.
társadalom és jelenkor ismeret

tanár

főiskola

műszaki szakoktató kereskedelmi szaki.

tanár

főiskola

élelmiszeripari üzemmérnök

tanár

egyetem

középiskolai közgazdász tanár

tanár

egyetem

orosz nyelv, irodalom és német szakos
középiskolai tanár

tanár

főiskola

angol, földrajz, rajz szakos ált. isk. tanár

tanár

egyetem

közoktatási vezető
szakokleveles agrármérnök

társadalomismeret
diákújságírás
jogszabályok alkalmazása
áruforgalmi tevékenységek
vállalkozási és kereskedelmi ismeretek
áruelőkészítési feladatok
élelmisz. és vegyiáruk áruismeretének alk.
áruforgalmazás
munkahelyi egészség és biztonság
pék technológia gyakorlat
szakmai gyakorlat
cukrásztechnológia
tésztafeldolgozás és gépei
tésztekészítés és gépei
áruforgalmi tevékenységek
áruforgalmi számítások
áruforgalmi gyakorlat
üzleti tevékenység tervezése, elemzése
gazdálkodási ismeretek
áruforgalom
munkahelyi egészség és biztonság
szakmai idegen nyelvi kommunikáció
német nyelv
foglalkoztatás
szakmai idegen nyelv/német
angol nyelv
szakrajz
szakmai idegen nyelv/angol
kultúr és vallástörténet
rajzd
szakmai idegen nyelvi kommunikációs gyak
gazdálkodási ismeretek
logisztikai ügyintéző speciális feladatai

agrármérnök tanár
mezőgazd. mérnök tanár

tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos középisk.
tanár

tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár
fejlesztőpedagógus

tanár

egyetem

magyar - olasz szakos középiskolai tanár

tanár

egyetem

biológia szakos középiskolai tanár

szakoktató
tanár

középfokú végzettség
főiskola

tanár

főiskola

cukrász
biológia, technika, kémia szakos
ált. iskolai tanár
német szakos ált. iskolai tanár
fejlesztőpedagógus

tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos általános
és középiskolai tanár

marketing és pr ismeretek
jogszabályok alkalmazása
marketing a gyakorlatban
marketing
marketing alapjai
német nyelv
szakmai idegen nyelvi kommunikáció/német
szakmai idegen nyelvi gyakorlat/német
történelem
társadalomismeret
társadalom és jelenkor ismeret
történelmi, szociális állampolgária komp.ter.
anyanyelvi kompetenciaterület
magyar nyelv és irodalom
levelezési gyakorlat
hatékony tanulás
olasz
kommunikáció
biológia
egészségtan
cukrászati termékkészítés gyakorlat
természetismeret
természettudományi kompetenciaterület
német nyelv
szakmai idegen nyelv/német
élő idegen nyelv/német
értékesítés idegen nyelven
foglalkoztatás
szakmai idegen nyelvi kommunikáció
angol nyelv
szakmai idegen nyelvi kommunikáció gyak.
értékesítés idegen nyelven
foglalkoztatás

tanár

egyetem

közgazdász-marketing szak

tanár
tanár

egyetem
egyetem

informatika szakos középiskolai tanár
középiskolai műszaki tanár
finommechanikai gépész

szakoktató
tanár

érettségi
egyetem

vendéglátóipari technikus
magyar-nyelv és irodalom, történelem
szakos középiskolai tanár

szakoktató

érettségi

vendéglátó technikus

tanár

főiskola

műszaki szakoktató

szakoktató

főiskola

műszaki szakoktató, marketing szakértő

orosz szakkör
áruforgalmazás
áruforgalmi számítási gyakorlat
áruterítés
gazdálkodási ismeretek
logisztikai ismeretek
vállalkozás és kereskedelem
informatika
szakmai gépek
digitális kompetenciaterület
pék szakmai géptan
informatika
munkavédelmi alapismeretek
tésztafeldolgozás és gépei
tésztakészítés és gépei
ételkészítési és előkészítési gyakorlat
történelem
társadalmi és állampolgári ismeretek
magyar nyelv és irodalom
vendéglátó gyakorlatok
ételkészítési gyakorlat
előkészítési és ételkészítési alapozó gyak.
ételkészítési alapgyakorlat
vendéglátó gyakorlatok
felszolgálás alapjai gyakorlat
felszolgálási gyakorlat
kiadványszerkesztés
étlaptervezés
kereskedelmi gyakorlat
eladási gyakorlat
áruforgalom gyakorlata
áruforgalom gyakorlata
eladási gyakorlat

marketing alapjai
marketing gyakorlat
cukrászat gyakorlat
közlekedés- és gazdaságföldrajz
földrajz
természetismeret
turizmus földrajz
turizmus földrajz (gyakorlat)
közlekedési alapfogalmak (közlekedés földrajz)
alapvető munkavállalói és életpályépítési modulok
idegen nyelv (angol)
szakmai idegen nyelv
cukrász szakmai idegen nyelv
emelt angol nyelv

szakoktató
tanár

középfokú végzettség
egyetem

mestercukrász
középiskolai földrajz szakos tanár

tanár

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

tanár

főiskola

földrajz és testnevelés szakos általános iskolai
testnevelés
tanár, atlétika edző

