Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Alumnes de formació ocupacional visiten la botiga
Decathlon com a cas pràctic per la seva formació
Una trentena d’alumnes de dos cursos que s’imparteixen a EMFO han
visitat la botiga Decathlon Mollet per conèixer de prop el seu
funcionament i ampliar amb un cas pràctic la formació que estan rebent
als respectius itineraris de Formació Ocupacional.
Els alumnes del curs de Gestió administrativa i financera del comerç
internacional i del d’Organització i gestió de magatzems han visitat aquest
dilluns al matí les instal·lacions de la botiga Decathlon Mollet per conèixer de
prop la logística de l’establiment i complementar amb un cas real la formació
que estan rebent des de mitjans de febrer.
Manuel Salido, responsable de la secció d’atenció al client i caixes de
Decathlon Mollet, ha ensenyat als alumnes el procés que segueixen els
productes des que arriben a la botiga fins que són comprats per al client.
Manuel Salido també ha mostrat als alumnes el funcionament del programa
informàtic que gestiona l’estoc i les comandes de cada producte i ha destacat la
importància de fer un inventari setmanal de la secció.
El curs de tió administrativa i financera del comerç internacional, que es va
iniciar el 20 de febrer, inclou 680 hores de formació i acredita els alumnes amb
un Certificat Professional. Les sortides professionals són: tècnic/a en comerç
exterior, gestor/a de duanes o assistent al departament d'operacions comercials
internacionals, entre d’altres.
Pel que fa al curs de Gestió i organització de magatzems (400 hores), els
alumnes també obtenen un Certificat Professional per treballar com a tècnic en
gestió d'estocs i magatzem, magatzemer d'empreses de transports o
responsable de recepció de mercaderies, entre d’altres.
Adjuntem una fotografia de la visita.
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