Warszawa, 23.08.2019
Szanowni Państwo,
Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie
sprzedawcy do współpracy przy przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej w ramach
prowadzonego od 2018 r. projektu na rzecz promocji zawodu Sprzedawcy, realizowanego pod
patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego:
Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element
nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę
z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze
w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku ma służyć stworzenie
uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień
zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Akademia Umiejętności Eurocash od ponad 9 lat prowadzi największy w Polsce, kompleksowy
program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone
w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash (sieci: abc, Euro Sklep, Gama, Groszek,
Lewiatan, Delikatesy Centrum). W ramach 4 filarów Akademii przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą
korzystać z bogatej oferty kursów e-learningowych zgromadzonych na nowoczesnej platformie
edukacyjnej, praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych w całej Polsce, corocznego
Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu oraz studiów podyplomowych prowadzonych we
współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH).
Najwyższą jakość oferty edukacyjnej Akademii potwierdza międzynarodowy certyfikat ISO
29990:2010. Z oferty Akademii skorzystało już do tej pory ponad 62 tys. osób.
W związku z utrzymującym się od dłuższego czasu deficytem sprzedawców na rynku pracy, Akademia
prowadzi działania na rzecz promocji zawodu sprzedawcy i oferuje szkołom branżowym i technikom
możliwość organizacji bezpłatnych i praktycznych szkoleń i warsztatów edukacyjnych rozwijających
u uczniów kompetencje specjalistyczne (m.in. obsługa kasy fiskalnej, merchandising, obsługa klienta,
zakres obowiązków pracownika sklepu spożywczego – aspekty prawne, bhp i praktyczne).
Wykwalifikowani trenerzy Akademii – praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu –
prowadzą także doradztwo zawodowe z wykorzystaniem metod coachingowych, aby pomóc młodym
ludziom określić swoje mocne strony oraz predyspozycje zawodowe i pokazać im, że zawód
sprzedawcy daje ciekawe perspektywy zawodowe.

Akademia Umiejętności Eurocash we współpracy ze sklepami franczyzowymi i partnerskimi Grupy
Eurocash opracowała także program płatnych praktyk zawodowych, który nie tylko podnosi jakość
kształcenia praktycznego w miejscu pracy, ale również umożliwia młodym ludziom dalszy rozwój
zawodowy. Akademia prowadzi nadzór nad programem praktyk, ich organizacją i przebiegiem.
Akademia Umiejętności Eurocash ubiega się obecnie o status instytucji certyfikującej w zakresie
kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” funkcjonującej
z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – wniosek w przedmiotowej sprawie oczekuje obecnie na
decyzję administracyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Do tej pory z oferty Akademii skierowanej do szkół branżowych skorzystało już ponad 130 uczniów.
Akademia, w roku szkolnym 2019/2020, oferuje szkołom branżowym i technikom szereg możliwości
współpracy:
1. Bezpłatny udział w IV Kongresie Przedsiębiorców Polskiego Handlu (24 września 2019 r.
w Łodzi) wpisanym w oficjalny program wydarzeń Europejskiego Tygodnia Umiejętności
Zawodowych
Kongres to coroczne spotkanie ok. 4,5 tysięcy mikro-, małych- i średnich- przedsiębiorców (oraz ich
pracowników), którzy prowadzą polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach partnerskich
i franczyzowych Grupy Eurocash.
Każdego roku do udziału w Kongresie zapraszane są szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie
sprzedawcy – tak duże wydarzenie stanowi znakomitą okazję do pokazania uczniom, że praca
w sektorze handlu może wiązać się z ciekawymi i satysfakcjonującymi perspektywami zawodowymi.
Kongres umożliwia polskim przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz uczniom szkół branżowych
spotkanie z ekspertami i autorytetami w dziedzinie handlu, pogłębienie swojej wiedzy o zarządzaniu
i funkcjonowaniu sklepów oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w handlu.
Tegoroczny, IV Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu jest poświęcony tematowi innowacji, a jego
hasło przewodnie to: „Krok w przyszłość. Droga do nowoczesnego przedsiębiorstwa”. Podczas
konferencji nacisk zostanie położony na rozważania o przyszłości sklepów spożywczych w Polsce i na
świecie oraz tego, jak będzie wyglądał handel/sklep/konsument przyszłości. Część prelekcji dotyczyć
będzie przywództwa i motywacji – do realizacji celów i spełniania marzeń zachęcać będzie uczestników
m.in. Martyna Wojciechowska.
Dla uczniów szkół branżowych obecność na tak wyjątkowym wydarzeniu z pewnością będzie niezwykle
ciekawym doświadczeniem oraz napełni ich entuzjazmem do dalszego rozwijania swoich umiejętności
zawodowych. Kongres to także praktyczna lekcja doradztwa zawodowego – spotkanie przepełnione
informacjami o obecnej kondycji i przyszłości sektora handlu stanowić będzie dla młodych ludzi
znakomite przygotowanie do refleksji o dalszej ścieżce kształcenia lub kariery.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z liczbą uczestników do dn. 10 września 2019 r. na adres:
kontakt@akademiaeurocash.com.pl. Wraz z potwierdzeniem wyślemy Państwu bezpłatne bilety
wstępu na Kongres.

2. Bezpłatne spotkanie wspierające i przygotowujące uczniów do świadomego i samodzielnego
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu w ramach doradztwa zawodowego
W czasie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (14-18 października 2019 r.) Akademia
Umiejętności Eurocash chętnie odwiedzi Państwa szkołę i spotka się z uczniami kształcącymi się na
kierunku sprzedawca/technik sprzedawca. Trenerzy Akademii mają przygotowaną inspirującą
prezentację dot. tego, na czym polega praca w zawodzie sprzedawcy oraz jakie daje perspektywy
praca w handlu, wraz z przykładami historii sukcesu w karierze zawodowej osób, które zaczynały swoją
ścieżkę od pracy na stanowisku sprzedawcy.
Spotkanie prowadzone będzie metodami coachingowymi, umożliwiającymi młodym ludziom
samodzielne określenie swoich predyspozycji do pracy w sektorze handlu z uwzględnieniem ich
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności zawodowych. Podczas spotkania trener Akademii
Umiejętności Eurocash przedstawi także najważniejsze informacje o sytuacji na rynku pracy w sektorze
handlu oraz perspektywy rozwoju tego sektora.
Jeśli chcielibyście Państwo zaprosić trenera Akademii Umiejętności Eurocash do swojej szkoły, prosimy
o zgłoszenie do dn. 27 września 2019 r. na adres: kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

3. Szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
W związku z wprowadzonym od 1 września 2019 r. obowiązkiem odbywania przez nauczycieli
przedmiotów zawodowych szkoleń branżowych w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym
zawodem, Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza nauczycieli ze szkół branżowych do udziału
w warsztacie z trenerem w sklepie spożywczym, który umożliwi nauczycielowi poznanie specyfiki
pracy w rzeczywistych warunkach w branży oraz nawiązanie kontaktów zawodowych
z przedsiębiorcą.
Warsztat z trenerem w sklepie to 8-godzinne szkolenie prowadzone w miejscu pracy sprzedawców,
w wybranych przez przedsiębiorcę: terminie i lokalizacji, podczas którego szkolona jest cała załoga
sklepu.
Trener Akademii, przygotowując się do warsztatu, przeprowadza szczegółowy wywiad z właścicielem
sklepu, podczas którego identyfikuje najważniejsze obszary do zmian w sklepie. Dzięki temu
dostosowuje program szkolenia do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego sklepu oraz jego załogi.

Podczas szkolenia, trener Akademii przeprowadza uczestników przez cykl spersonalizowanych,
praktycznych ćwiczeń i prezentacji, które uzupełniają ich wiedzę oraz rozwijają ich umiejętności.
Pracownicy mają okazję do wymiany doświadczeń i przećwiczenia na żywo nowych kompetencji.
Podczas warsztatu angażujemy każdego uczestnika do wykonywania praktycznych ćwiczeń
indywidualnych i w grupie. Uczestnicy pracują na starannie dobranych studiach przypadków, biorą
udział w symulacjach i dyskusjach.
Akademia wystawia dyplom uczestnictwa w szkoleniu z certyfikacją ISO.
Chęć uczestnictwa w warsztacie wraz z preferowaną lokalizacją prosimy zgłaszać na adres:
kontakt@akademiaeurocash.com.pl. Odpłatność za udział w warsztacie z trenerem w sklepie wynosi:
250 zł netto/os. na podst. faktury VAT.

***
Akademia Umiejętności Eurocash jest także otwarta na innego rodzaju możliwości współpracy ze
szkołami branżowymi i technikami kształcącymi w zawodzie sprzedawcy dostosowanymi do
indywidualnych potrzeb szkoły i uczniów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

-----------------------------------Więcej informacji o ofercie Akademii udziela:
Anna Samel
tel. kom. +48 502004442
e-mail: Anna.Samel@eurocash.pl

