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Nagykereskedelmi munkakörök 

A nagykereskedelmi ágazat munkaerôigényeinek és készsé-

gigényeinek elôrejelzése projektben 8 db elôre megnevezett, 

nagykereskedelmi ágazatban releváns munkakör esetében 13 

készséget vizsgáltak� 

Az alábbiakban összefoglalásra kerültek az egyes munka-

körök betöltéséhez szükséges végzettségek, a munkakörök 

betöltésének elôfeltételei,1 illetve a kérdôív válaszai alapján 

azok a fôbb készségek, amelyek az adott pozíció betöltéséhez 

a leginkább szükségesek, fontosak� 2

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folyta-
tó egység vezetôje

A Szállítási, logisztikai és raktározási egység vezetôje megter-

vezi, vezeti, koordinálja és ellenôrzi az áruk szállítását, táro-

lását és elosztását� 

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: A) szakké-

pesítés vagy B) felsôfokú alapképzés

Elôfeltétel: A) érettségi és 1 éves szakmai gyakorlat, B) érett-

ségi

1  A munkakörök betöltéséhez szükséges elôfeltételek cégenként el-
térôek lehetnek�

2  A végsô nagykereskedelmi mátrix alapján
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Fô kompetenciaigény: vezetési, szervezési képességek, szak-

mai/gyakorlati jártasság és a problémamegoldó képesség a 

legfontosabb készségek a munkakör kapcsán

Értékesítési és marketing tevékenységet folytató egység 
vezetôje

Az Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység ve-

zetôje egyrészt megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenôrzi a 

vállalat vagy szervezet értékesítési és marketing tevékenysé-

gét, és ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt� Másrészt felel a 

cég jó hírnevéért, annak fenntartásáért, továbbá a cég forgal-

mának növekedéséért�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: szakképe-

sítés

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: vezetési, szervezési képességek szak-

mai/gyakorlati jártasság, problémamegoldás, gazdasági, ipar-

ági ismeretek a legfontosabb készségek a munkakör kapcsán

Kereskedelmi tervezô, szervezô

A Kereskedelmi tervezô, szervezô szervezi a vállalkozás, il-

letve a szervezet piaci kapcsolatait, a piacra való kilépést és 
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a piaci jelenlétet, felel a külföldi érdekeltségek létrehozásával 

kapcsolatos teendôkért�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: szakképe-

sítés

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: szakmai/gyakorlati jártasság, vezetési, 

szervezési képességek és a problémamegoldás a legfontosabb 

készségek a munkakör kapcsán

Bolti eladó

A bolti eladó – az árukkal és árakkal kapcsolatban – tájékoz-

tatja és kiszolgálja a vásárlókat, továbbá közremûködik az 

áruk beszerzésének elôkészítésében és lebonyolításában�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: szakképe-

sítés

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: a szakmai/gyakorlati jártasság, az 

ügyfélorientáltság és az anyanyelvi készségek a legfontosabb 

készségek a munkakör kapcsán



7

Kereskedelmi ügyintézô

A cég kül- és belkereskedelmi tevékenységeivel kapcsolatos 

ügyeket intézi, illetve az áruforgalomhoz kapcsolódó tevé-

kenységeket végzi�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: szakképzés

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: a szakmai/gyakorlati jártasság, az ügy-

félorientáltság és a problémamegoldó képesség a legfonto-

sabb készségek a munkakör kapcsán

Áruelôkészítô, áruösszekészítô

Feladata a raktárakban, telephelyeken a megrendelések meg-

felelô összekészítése, továbbá a szállításokhoz kapcsolódó ad-

minisztratív feladatok elvégzése�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: részszakma

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: munkakultúra, problémamegoldó ké-

pesség, szakmai/gyakorlati jártasság a legfontosabb készsé-

gek a munkakör kapcsán
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Rakodómunkás

A rakodómunkás az áru mozgatását, rakodását, fel-, illetve le-

pakolását, csomagolásának, szállításának elôkészítését végzi, 

valamint kezeli és felügyeli a különbözô emelô-, mozgató-, 

mechanikus és elektronikus rakodóberendezéseket�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: részszakma

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség 

Fô kompetenciaigény: szakmai/gyakorlati jártasság, önál-

ló munkavégzés, munkakultúra a legfontosabb készségek a 

munkakör kapcsán

Targoncavezetô

A targoncavezetô feladata az áruk mozgatása, anyagmozga-

tási feladatok ellátása robbanómotoros vagy villanyüzemû, 

emelôvillás vagy szállítótargonca segítségével�

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: szakképe-

sítés

Elôfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkal-

massági vizsga

Fô kompetenciaigény: önálló munkavégzés, munkakultúra, 

szakmai/gyakorlati jártasság a legfontosabb készségek a mun-

kakör kapcsán
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Összefoglalás

Összességében a Szakmai, gyakorlati jártasság a kiemel-

kedô készség, amely mind a 8 nagykereskedelmi munkakör 

kapcsán az elsô három készség között szerepel�

További jelentôsebb készségek: a problémamegoldás – 5 

db munkakörnél benne van az elsô háromban –, az önálló 

munkavégzés – két munkakörnél vezetô készség –, valamint 

a munkakultúra –, ami 3 munkakör kapcsán jelentôs kompe-

tencia�

Három pozíció betöltésénél van komolyabb szerepe a veze-

tési készségnek – raktározási egység vezetôje, kereskedelmi 

egység vezetôje, kereskedelmi szervezô –, értelemszerûen a 

többi munkakör kapcsán ezen készség nem tölt be jelentôs 

pozíciót, továbbá két munkakör kapcsán van fontos szerepe 

az ügyfélorientáltságnak – bolti eladó, kereskedelmi ügyin-

tézô�

Összességében a legkevésbé fontos készségként az idegeny-

nyelvtudás került megjelölésre, amely kizárólag a két vezetô 

szakmánál releváns� Kevés szerepet tulajdonítottak továbbá a 

számítógépes ismereteknek, illetve a lojalitásnak a kérdôívet 

kitöltôk�
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Az összes munkakör vonatkozásában a készségek sorrendje 

a következô:

 – 1� Szakmai/gyakorlati jártasság

 – 2� Problémamegoldás

 – 3� Önálló munkavégzés

 – 4� Munkakultúra

 – 5� Gazdasági/iparági ismeretek

 – 6� Vezetési/szervezési képességek

 – 7� Csapatszellem

 – 8� Anyanyelvi készségek

 – 9� Tanulási hajlandóság

 – 10� Ügyfélorientáltság

 – 11� Lojalitás

 – 12� Számítógépes ismeretek

 – 13� Idegennyelvtudás
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