Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési engedély száma: E-001280/2015
Képzés megnevezése: Személy- és vagyonőrE001280/2015/A030E-001280/2015/A030

Megszerezhető végzettség megnevezése: Személy- és vagyonőr
OKJ szakma száma megnevezése: 3286101 számú OKJ bizonyítvány
Összes óraszám: 400 óra
Heti óraszám: 20 óra
Képzés hossza: 4,5 hónap
Felnőttképzési vezető: Bak Ferenc Józsefné
061-276-6677/133 bakzsu@wm-iskola.hu

Képzés várható indulási ideje: November 1-től folyamatos
Jelentkezési határidő: 10/20/2015
Képzés helye: Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 1211 Budapest,
Tanműhely köz 7.
Modulzáró vizsgák költsége: Ingyenes
OKJ vizsgadíj: 25 000 Ft
Tanfolyam költsége (vizsgadíj nélkül): 161 000 Ft
A képzést bemutató videók, melyek amelyek a youtube-ról letölthetők:
A jelentkezés feltételei:alapfokú iskolai végzettség, vagy rendeletileg a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés rövid ismertetése:A személy-és vagyonőr munkája során:
- őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
- ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
- szállítmánykísérési feladatokat végez
- biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít
- intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
- elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
- eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
- kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
- alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint
- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végzi az őrutasításban előírtak szerint
- tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
- helyszínbiztosítást végez
- elsősegélynyújtást és újraélesztést végez
- elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban
- szolgálatot vesz fel, és ad át
- együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
- konfliktus- és stressz kezelést végez
Képzéssel betölthető munkakörök: Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr
Egyéb egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozások Parkolóőr
Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

A képzési program: Minden, a képzést szervező tagiskolában az ügyfélszolgálaton megtekinthető.
A Szakmai és Vizsgakövetelmények: Minden, a képzést szervező tagiskolában az ügyfélszolgálaton megtekinthető.

Elérhetőségünk:

