"Életpályára állítjuk!"
Képzéseinken komoly szakmai megbecsüléssel bíró oktatók tanítanak, a szakmai gyakorlat aktuális ismeretével, felhasználásával, pedagógiai ismerettel, tapasztalattal. A
SALDO Képzés Kft. egyik markáns tulajdonosa a SALDO Zrt., mellyel együtt több mint 50 éves gyakorlattal állunk az érdeklődők rendelkezésére úgy oktatásszervezés
és vizsgaszervezés terén, mint speciális szakmai tanfolyamokkal, továbbképzésekkel, tanácsadással.

A szakképesítéssel betölthető munkakör FEOR száma:
3614
3611
4114
4121
4122

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Adatrögzítő, kódoló
Könyvelő (analitikus)
Bérelszámoló

4131
1411*
2513*
2514*
2521*

Készlet- és anyagnyilvántartó
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
Kontroller
Szervezetirányítási elemző, szervező
* felsőfokú végzettség megléte esetén

A képzés célja, hogy a végzett hallgató…

…ellássa a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítsa a számviteli
politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének módszerét (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is). Ellássa a számlarend, a
könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Továbbtanulási lehetőség: Adótanácsadó (ezzel a végzettséggel diploma nélkül is lehet rá jelentkezni, 1 év gyakorlat után)
JELENTKEZÉS feltétele: /Ha beküldi bizonyítványai másolatát, tájékoztatjuk, mire adnak lehetőséget./
a) érettségi + megfelelő szakmai előképzettség, vagy
b) közgazdasági felsőoktatásban szerzett felsőfokú diploma /amivel 3 modul=80 óra felmentés jár, s arányos engedmény a képzésdíjból/, vagy
c) nem szakirányú felsőfokú diploma + 2 év kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat

Modulok, oktatási óraszámok:
MODUL/tantárgy (7)

ÓRASZÁM (320)

VIZSGA

Jogi feladatok a gyakorlatban ................................................ 20 /közgazdásznak felmentés/ ............................................................................... Szóbeli
Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban .................. 15 /közgazdásznak felmentés/ ............................................................................... Szóbeli
Pénzügyi feladatok ellátása ................................................... 45 /közgazdásznak felmentés/ ............................................................................... Írásbeli
Számviteli szervezési feladatok gyakorlata ........................... 15 ....................................................................................................................... Írásbeli
Adózási feladatok ellátása ..................................................... 30 ....................................................................................................................... Írásbeli
Számviteli feladatok a gyakorlatban ..................................... 115 .................. Gyakorlati; komplex-gyakorlati vizsgarész; komplex-szóbeli vizsgarész
Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása ................................ 80 ........................... Írásbeli; komplex-írásbeli vizsgarész; komplex-szóbeli vizsgarész

Tervezett képzési idő: Attól függően, hogy milyen intenzitású (heti rendszerességű) a tanfolyam, fél-másfél év. A résztvevő a jelentkezéskor jelölheti meg az igényét az intenzitásra és a képzési napra vonatkozóan. (Attól függetlenül, hogy mit preferált, minden induló képzésről tájékoztatjuk.) A képzés elején a tanfolyam teljes
idejére szóló tervezetet kapnak a képzési napok és a vizsgák idejére. A képzés hossza nyári szünet, munkarend átrendezés okán változhat.

A képzés díja1,2: 2018. tavaszi akciónkkal -50.000 Ft* az alapárból! Egy összegben 132.050 Ft (közgazdászként 99.038.-), féléves rész-

letekkel 139.000 Ft (közgazdászként 104.250.-), vagy magánszemélyek, egyéni vállalkozók választhatnak 16 havi3 9.555 Ft részletfizetési lehetőséget /152.880 Ft (közgazdászként 12 hónapra 114.675.-)/.
*/Az akció 2018. március, április, május hónapokra érvényes a debreceni képzésre jelentkezőnek, ha az első részletét is befizeti. Mellette
csak a toborzási- és a könyvkedvezmény jár – (de így éri meg Önnek a legjobban!)./
Az akciót nem kérőknek: Egy összegben fizetve (5% kedvezménnyel) 179.550 Ft (közgazdásznak 134.665.-), féléves részletekkel 189.000 Ft /alapár/
(közgazdásznak 141.750.-), vagy magánszemélyek, egyéni vállalkozók választhatnak 16 havi3 12.994 Ft részletfizetési lehetőséget /207.900 Ft
(közgazdásznak 12 hónapra 155.925.-)/. A kedvezményekről lentebb olvashat.
/1Debreceni képzésre; 2felmentésnél arányosítunk; 3másfél éves képzésre tervezve. Rövidebb képzésnél a havi részletek száma kevesebb, de magasabb a díjuk./

Egyéb díjak:
Jelentkezési díj: 4.500 Ft - ha a megfelelő csoport nem indulna 1 év alatt, visszaigényelhető, vagy későbbi képzésre benntartható
Vizsgadíjak: az egyes vizsgákra jelentkezéskor esedékesek - aktuális díjakon* /*a jelentkezés előtti tájékoztató anyagban szerepelnek
Debrecenen kívül szervezett képzésekre: minden ár, kedvezmény, stb. ugyanannyi (Ft), de az adott településen annyival növeljük a egyénre szabott végárat, amennyi a Google távolságmutató (Debrecentől, egészre felkerekített) km-ek száma 1.000 Ft-tal megszorozva.
/pl. a Püspökladányi extra díj: 51.000.-Ft/

A tanfolyam helye: Debrecenben, a SALDO Képzés Kft. bérleti szerződéssel biztosított oktató helye, mely megfelel cégünk minőségi elvárásainak, rendszeres
kontrolljának. (Debrecenben legtöbb tanfolyamunkat a Fazekas Mihály Gimnáziumban tartjuk.)

Tanfolyam megszakítása: 3 év alatt bármikor - indokolt esetben később is - megszakítható és megfelelő csoportban folytathat*ó a képzés. (*Az
éppen érvényes szabályok szerint.)

Kedvezményeink - kategóriánként összevonhatók (a kedvezmények az utolsó tandíjfizetési kötelezettségekből kerülnek levonásra):
 Tanfolyami "HŰSÉG" bónuszok:
 bármely korábbi OKJ-s képzésünkön végzett hallgatónk 10.000 Ft-ot beszámíthat - saját, vagy közvetlen családtagjai számára (egy képzésre akár több fő számára
is 10-10.000 Ft értékben), vagy
 ha SALDO tag, vagy a „Könyvelők Klubja” tagja, vagy akként a képzés számlaviselője, - 10-10.000 Ft-ot beszámíthat akár több főre is, vagy
 5.000 Ft-ot beszámíthat, ha volt hallgatónk*, vagy SALDO-tag*, vagy a „SALDO Klub” tagja* az Ön ajánlója /*1 csoportba 1 főt ajánlhat/

 SZOLIDARITÁSI kedvezmény1:
 Az alapár 5%-a, 9.450 Ft2 tanfolyami kedvezmény GYES-en, GYED-en, GYET-en lévőnek, vagy gyermekét egyedül nevelőnek, vagy "fogyatékkal élő" gyermeket
nevelőnek, vagy munkanélkülinek, vagy annak, aki érvényes Diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy aki 30 km-nél távolabbról jár be. (1Ha a képzés alatt válik aktuálissá, visszamenőlegesen jár. 2Felmentésnél az alapár arányosan kevesebb, így a százalékértéke is.)

 Könyvkedvezmény:
 Csoportos rendelés esetén 10% kedvezményt adunk a SALDO kiadó könyveinek árából a tanfolyam ideje alatt a hallgatóknak.

 Toborzási kedvezmény:
 Ha új jelentkezőnk jelentkezési lapján hivatkozik Önre, mint nálunk regisztrált jelentkezőre, vagy már a képzésben résztvevőre, hogy az Ön ajánlásával jelentkezett hozzánk, akkor mi az Ön nevére ajánlásonként kiállítunk egy 15.000 Ft értékű kedvezménykártyát. Ezt személyesen felhasználhatja majd nálunk képzési díja, vizsgái, könyvvásárlása, vagy rendezvényeink, klubnapjaink díjának csökkentésére, fedezésére.
Cégjegyzékszám: 09-09-015039

♦

Nyilvántartási szám: E-001234/2015

♦

Bankszámlaszám: 10700141-47739701-52100008

Nálunk mindenki a prémium csomagot kapja
...Önnek így éri meg

MOST induló tanfolyamaink aktualitásai – hogy döntését megkönnyítsük

A biztosabb felkészülésért

A képzés során mindig közbejöhet valami, ami miatt hiányozhat a hallgató. Amiről így lemarad, az az ismeret hiányzik majd, különösen, ha

erre kell építeni az újakat. Az is megeshet, hogy hiába van jelen, más gondok foglalkoztatják, vagy csak kiesik a figyelme, s máris hátrányba kerül
a többiekkel szemben, amit nem feltétlen tud egymaga pótolni. Hogy a költséges különórákat elkerülje, bevezetjük, hogy a kívánt tananyagrészt
másik képzésünkön, ugyanattól, vagy más tanártól is meghallgathatja, ha előtte bejelentkezik* nálunk az órá(k)ra - korlátlan alkalommal, ingyenesen a képzése alatt. /*A szabad (ülő)helyek függvényében, a jelentkezés sorrendjében./

A képzés nemcsak "iskolai" oktatásból áll, hanem annak otthoni elsajátításából is. Így lesz teljes a megértés, az elmélyítés. Ennek során vi-

szont, ha felmerülnek Önben kérdések, "hozzáértővel" kellene konzultálni. Tanáraink az interneten keresztül két hetente 2 órás ingyenes, on-line
konzultációt terveznek, ahol a képzési csoport tagjai kérdezhetnek (más kérdéseiből is tanulhat!), vagy ennek híján az oktató összefoglalót, gyakorlást nyújt.

Tanáraink lehetőség szerint már az adott képzésrész oktatása előtt - külön díj nélkül - eljuttatják a hallgatóknak azokat a mintapéldákat, gyakorló feladatokat, amit majd az órán dolgoznak fel. Így értékes időt takarítanak meg az órai közös munkában, kevésbé oszlik meg a figyelem a
"táblamásolás" és az oktató magyarázatának követése között, s biztosabb háttéranyag készül az egyéni elsajátításhoz, illetve lehetőséget kapnak
az "előkészülésre".

A biztosabb vizsgateljesítményért és pályakezdésért

Tanfolyamot végzett hallgatónk a képzést követő 3 évben korlátlan számban ingyenesen újrahallgathatja a képzés - neki fontos - óráit*. Ha

vizsgája valami okból nem azonnal sikerül, ezzel elkerülheti a költséges és nem feltétlen megbízható egyéni vizsgafelkészítőket. Másrészt a végzést követően nem feltétlen azonnal lesz szükség az itt tanultakra. Amikor viszont "mély vízbe kerül" egy új pozíció elnyerésével, jól jön a szakmai
frissítés! /*A szabad (ülő)helyek függvényében, a jelentkezés sorrendjében./

Szakmai bevezetés

Egy éves ingyenes tagságot kap 54.610 Ft értékben a tanfolyamot követően a „Könyvelők Klubjába”, ahol a szakma időszerű kérdéseiről tartanak előadásokat – többnyire a hatóságoktól hívott – szakavatott előadók. Hallgatóink ismeretei ezzel még inkább naprakésszé válnak. Lehetőség ez arra is, hogy a nálunk végzettek közvetlenül találkozhassanak a szakma képviselőivel, gyakorlóival, s velük akár kapcsolatot építsenek. (A
tanfolyam alatt fél áron, azaz alkalmanként 5.080 Ft-tal olcsóbban vehetnek részt a klubnapokon.)

Nemcsak vizsgán veszik jó néven a tágabb értelemben vett szakmai rálátást, a gazdasági életben is elvárás a széles látókör, hogy összefüggéseiben is tudjuk értékelni a körülöttünk zajló eseményeket. Ehhez nyújt segítséget a Piac & Profit üzleti magazin, „Az európai üzlet lapja”, melyet a kiadó elektronikusan juttat el a nálunk végzett hallgatóknak egy éven át 3.400 Ft értékben, ingyenesen.

Könyvelő- vagy bérprogram csomag

 Egy teljes értékű Könyvelő szoftvert (mely önállóan is elsajátítható) adunk minden hallgatónknak ingyen, vagy egy Bér szoftvert, ha valaki

inkább ezt igényli. Használhatják saját vállalkozásukban, vagy átruházhatják másnak. Amint a szoftvert üzemszerűen akarják használni, egy évre
a frissítés is ingyenes, és azután is csak az aktuális frissítési díjakat kell téríteniük. - Jelenleg ezt a SZÁMADÓ Kft.* nyújtja: a könyvelő szoftvert
69.977 Ft, a bér szoftvert 61.646 Ft, s az első évi frissítést 29.210 Ft értékben. /*Ha a szoftver partner változna, a díjtételek is módosulnak./

 A program mélyebb elsajátítására számítógépes felkészítő órákat szervezünk – igény és kellő létszám esetén a tanfolyammal megegyező

óradíjjal. A mintafeladatokon és vizsgapéldákon keresztül elsajátított szoftverismeretről kérésre - a gyakorlatvezető előtt tett beszámolót követően
- tanúsítványt adunk ki, mely a nálunk végzettek munkaerő-piaci pozícióját javíthatja. Az így szerzett legfrissebb számítógépes szakmai gyakorlat
különösen az előképzettséget több éve szerzett hallgatók számára jelent előnyt.

Életpálya menedzsment

 Hallgatóink ingyenesen vehetik igénybe személyes tanácsadásunkat (vagy alkalmi csoportos tréningünket) munkahelyválasztás, -váltás, állásinterjú előkészítésére, önéletrajz elkészítésére, esetleg munkahelyi konfliktus problémájának megoldása érdekében.

 Tanfolyamaink során több külső megkeresés érkezik hozzánk, hogy ajánljunk végzett, vagy végzős hallgatót. Bár állásközvetítéssel nem foglalkozunk, mégis, amennyiben hallgatónk kéri, a tanfolyam alatt és további három évig díjmentesen figyelemmel kísérjük az „elvárásainak” megfelelő, hozzánk befutó állásajánlatokat.

 Végzőseink munkahelykereső ajánlatait – megfelelő tanulmányi eredményesség esetén – velük egyeztetett célcsoportjainkhoz eljuttathatjuk.
 Ha széles ügyfélkörünkből fogadnak gyakorlatra végzős, vagy végzett hallgatókat, kérésre kiajánljuk hallgatóinknak.
 Hallgatónk kérésére ajánlást adunk - megfelelő tanulmányi eredmény alapján -, melyet jól hasznosíthat álláspályázataihoz.
Note-book, vagy tablet ajándékba

 Minden csoportunkban kisorsolunk a hallgatók között egy új note-bookot, vagy két-három tabletet, melyet a tanfolyam végéig adunk át. (Legalább 25 hallgató esetén.)

Készséggel várjuk érdeklődését, jelentkezését!

www.saldonet.hu
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/108.
(Halköz Üzletház)

Tel.: (52) 322-135, Fax: (52) 322-134
"Forró drót": 30/633-00-33
– A SALDO Képzés Kft. a változás jogát fenntartja. –
nyitvatartás: pénteken 12:00-14:00 és 15:00-18:00
Ha csak ettől eltérő időpontban tudna megkeresni bennünket, hívjon, vagy írjon időpont egyeztetésért!

