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- Organisation betrieblicher Abläufe

1.1 -1.5 WyposaŜenie stanowiska pracy, planowanie przebiegu pracy, wykorzystanie narzędzi i ich pielęgnacja, bezpieczeństwo i higena pracy,
ochrona środowiska
Poziom
kompetencji

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

Pomocnik

- wyposaŜa swje stanowisko pracy, by
mieć moŜliwość sprawnego
wykonania powierzonych prac

- jest w stanie wyposaŜyć stanowisko
pracy tak, by prace związane z
pozyskaniem i przechowywaniem
materiału roślinnego (w tym materiału
ciętego) oraz przygotowaniem go do
sprzedaŜy mogły być fachowo
przeprowadzone

- zna przebieg prac w kwiaciarni i jest
poinformowany o swoich
obowiązkach

- godzi działalność zawodową z
działalnością gospodarczą
(biznesową)
- przy wykonywaniu pracy uwzględnia
przepisy dotyczące biezpieczeństwa i
higeny pracy oraz ochrony środowiska
-

- wykorzystuje narzędzia prawidłowo,
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
- dba o porządek i czystość na stanowisku
pracy

- wie, które narzędzia powinien
wykorzystać do realizacji
powierzonych mu prac
- wie, jak pielęgnować i
przechowywać roślinny materiał
handlowy
- posiada wiedzę w dziedzinie
układania kompozycji roślinnych,
wykorzystania meteriałów
pomocniczych i materiałów
naturalnych
- posiada wiedzę na temat przepisów
BHP i ochrony środowiska przy
realizacji prac
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Sprzedawca
kwiatów

Florysta

- reaguje na zmiany w codzinnym
przebiegu prac w firmie (codzienna,
tygodniowa sprzeadaŜ, kampanie na
szczególne okazje)

- wyposaŜa stanowisko pracy tak, by
promować towar przeznaczony do
sprzedaŜy i by wypełnić zlecenia klientów

- zna przebieg sprzedaŜy w tygodniu i
zapotrzebowanie na waŜne
kampanie

- jest w stanie zgodnie z aktualną
działanością gospodarczą, zmienić
przebieg prac w firmie

- obserwuje rozwój sprzedaŜy i
zaopatrzenie w towar

- zna struktury komunikacji i informacji,
w celu dopasowania procedur
firmowych do działalności
gospodarczej

- przy organizacji przebiegu prac w
firmie planuje prace dla pracników
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