AGENT VÂNZĂRI
Cod COR: 3322.0.3
Tip Curs: autorizat, de inițiere
Agentul de vânzări este principala verigă de legătură între piața de desfacere și compania pe care
o reprezintă. În acest scop, el înregistrează comanda, livrează marfa, preia banii. Agentul de vânzări
trebuie să fie permanent conștient de importanța rolului său, fiind bine motivat pentru a satisface
standardele de performanță cerute de postul său, trebuie să cunoască foarte bine tehnicile de vânzare
cât și cele de marchandising.
Atestare: certificat de calificare eliberat de ANC și supliment descriptiv.
Care sunt sarcinile unui agent de vânzări?










Obiective exprimate în competențe profesionale (conform standardului ocupațional):
Comunicare interactivă
Planificarea activității individuale zilnice
Promovarea imaginii de firmă
Asigurarea de servicii post‐vânzare
Derularea vânzării produselor specifice
Desfășurarea activității de merchandising
Monitorizarea clienților
Negocierea condițiilor de vânzare
Prospectarea pieței
Ce tip de diplomă se obține după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului de Agent vânzări se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru
Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Durata totală a cursului: 120 ore, din care 40 de ore pregătire teoretică și 80 de ore pregătire
practică.
Costuri: Cursul de agent de vânzări este organizat gratuit în cadrul proiectului: „IMPULS – Îmbu‐
nătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor
din Regiunea Nord‐Est”, cod MySmis 128044, implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social
European Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Condiții de participare: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp
parțial), minim cu studii medii (diplomă de bacalaureat), care își au reședința sau domiciliul și își desfă‐
șoară activitatea în județul Suceava, iar întreprinderea în care își desfășoară activitatea este IMM și își
desfășoară activitatea principală sau secundară sau intenționează să își desfășoare activitatea într‐unul
dintre domeniile sau sectoarele economice conform SNC și SNDCI, și nu beneficiază sau nu au beneficiat
de alte activități prin POCU/82/3/12.
Documente, în copie, necesare înscrierii la curs:





Certificat de naștere
Buletin/carte de identitate
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Ultima diplomă obținută (minim diplomă de bacalaureat)

Evaluarea cursanților:
La sfârșitul cursului se va susține examen scris și o lucrare de absolvire, realizată individual, în
urma cărora se va obține certificatul de absolvire ANC.


Locația:
Pregătire teoretică: la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Str. Universității, Nr.
15‐17, 720229, Suceava.



Pregătire practică: la una dintre cele mai mari firme de profil din județul Suceava.
Lectorii noștri: Cursul va fi susținut de lectori certificați, cu o vastă experiență teoretică și practi‐

că.

Ești pregătit să începi chiar de acum? Grăbește‐te! Este timpul să înveți!
Trimite‐ne cererea ta de înscriere și accesează metodologia de selecție a participanților!

