MUNKANAPLÓ
2017.07.25. – 2017.08.22.
szakmai gyakorlat Portugália

A tanuló neve: Urbán László Dávid

Kereskedő

A szakképzés megnevezése: Kereskedő
A szakmai gyakorlat helye: Portugália Braga Mob Cidadela Electronica
Címe: Travessa Gabriel Pereira de Castro, nº 12, 4700-385 São Vicente, Braga, Portugal
Fő tevékenysége: műszaki cikkek forgalmazása
Szakmai vezető: José Araújo
Kísérőtanár: Dede Boglárka
Tarján Katalin

Szempontok a munkanapló vezetéséhez
•

Milyen konkrét szakmai munkát végeztél?

•

Milyen új szakkifejezést tanultál?

•

Mi volt az újdonság számodra?

•

Milyen munkaeszközöket használtál, kezeltél, ismertél meg?

•

Milyen új szavakat ismertél meg?

•

Milyen nehézségeid adódtak?

•

Kértél-e, kaptál-e segítséget a feladatok végrehajtásához?

Dátum

Elvégzett feladatok, megtanult új
ismeretek

2017.júl.25.

11:30-kor elindultunk a Kereskedelmi iskola elől.
13 órára a Liszt Ferenc repülőtérre értünk és
onnan a 15:15-ös repülővel Portoba utaztunk.
Helyi idő szerint 18:00 órára érkeztünk meg.
Megbeszéltük a következő nap programját.

2017.júl.26.

Reggel 9-óra felé lementünk reggelizni. Azután
elmentünk feltérképezni a várost és a bevásárló
központokat. Aztán elmentünk a munkahelyre,
ahol megismerkedtünk a mentorokkal és az
üzlettel. És kaptunk a munkahelyi baleset védelmi
oktatást. Visszaértünk a szállásra, pihentünk és
elmentünk vacsorázni.

2017.júl.27.

A mai napon megkezdtük hivatalosan is a munkát
10-órátol kezdődött a műszak. Az ottani dolgozók
nagyon kedvesek voltak. 13:00 órától 14:30-ig
tartott az ebédszünet. Utána árut töltöttünk fel:
például grillsütőt, hűtőt; 17:30 kor végeztünk.

2017.júl.28.

10 órakor kezdődött a munkaidőnk: árut
töltöttünk fel és rendet raktunk a raktárban.
13:00-kor elmentünk ebédelni 14:30-ig, aztán
visszamentünk a munkahelyre. A megmaradt
időnkben a hűtőket pakoltuk.

2017.júl.29.

Reggel 5:00 órakor indultunk Lisszabonba, ahová
11:00 órára értünk oda. Itt megnéztük a Belémtornyot, és a Szent Jeromos kolostort. A Pasteis de
Belémben megkóstoltuk az ottani nevezetes
ételeket. Meglátogattuk még a kikötőt és az ott
álló Világnéző tornyot. Ebéd után a szabadidős
program keretében felderítettük a várost és fél 5
körül indultunk Fatimába. A fatimai bazilikát
látogattuk meg és ott vacsoráztunk. És 23:00
órára értünk haza.

2017.júl.30.

Reggeli után a feladatom a heti nagymosás
elintézése volt. A mai napon meglátogattuk a
katedrálist Santa Bragát. Szabad program
keretében bevásároltunk a következő hétre.
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2017.júl.31.

Délelőtt 10 órakor kezdtük a munkát, ahol a
házhoz szállításhoz szükséges dolgokat szedtük
össze: hűtőket, mosógépeket és sütőket. 13:0014:30 ebédidőnk volt. Aztán újra megkezdtük a
munkát. A hűtők és a grillsütők feltöltése volt a
délutáni feladatunk. 17:30-kor telt le a
munkaidőnk.

2017.aug. 1.

Megkezdtük a szokásos munkaidőt 10:00-kor,
feltöltöttük a mosógépeket és a mikrohullámú
sütőket. A szokásos időben elmentünk ebédelni
13:00-14:30 ig. Aztán a serpenyőket töltöttük fel,
a munkaidő végén pedig a bolt előtt takarítottunk
össze.

2017.aug. 2.

A mai napon a megszokott időben kezdtük a
munkát. A délelőtti feladat az volt, hogy
kipakoljuk a megrendelt árut.(hűtők, mosógépek,
tévék) Ebéd után hűtőket fóliáztunk be házhoz
szállításhoz.
Műszak
végén
pedig
megismerkedtünk a nagy főnökkel.

2017.aug. 3.

10 órakor kezdtük meg a munkát. Délelőtt a
boltot kellet körbeporszívózni, és árukat
töltöttünk fel. Délután árut csomagoltunk be és
ki is adtuk, az új árukat kibontottuk
(kenyérpirító, bot-mixer, porszívót) fajtánként
szétválogattuk őket. A műszak végén a
raktárban rendet raktunk.

2017.aug. 4.

10:00 órakor kezdtük a munkát. Délelőtt
Áruátvételben segítettünk. Aztán elmentünk
szünetre 13:00 órakor 14:25.-ig. Aztán az áru
kicsomagolása és a energia címke felragasztása a
hűtőkre és a mosógépekre. a raktár tisztítása volt
a feladat. A műszak végén pedig bejöttek
megnézni a kísérő tanárok, hogy mit dolgozunk.
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2017.aug. 5.

Délelőtt 10:00 kor indultunk a Valenca do Mibnho
várba 11-től szabad program volt, amikor
körbejártuk a várat. 13:30-kor indultunk
Spanyolországba az Atlanti Óceánhoz, ahova
14:30-ra értünk oda. Szabadprogram volt 17:00óráig, amikor elindultunk a szállodánk felé. 19:30ra értünk vissza.

2017.aug. 6.

A mai nap Raio palace templomot néztük meg
Bragában. Azután szabad program volt, aminek a
nagy része a vásárlással és a mosással telt el.
19:00-órakor elmentünk vacsorázni és a nap
végén a munka naplót írtuk meg.

2017.aug. 7.

A mai nap is a szokásos időben kezdtük meg a
munkát. A délelőtti feladat az áru feltöltés
volt.(vízforraló, kenyérpirító, hűtő.) Azután 13:0014:25-ig ebédszünet volt. Délután pedig
porszívóztam az eladótérben, utána pedig a nap
végén eladtam egy hűtőt, gyakoroltam a
személyes eladást angol nyelven.

2017.aug. 8.

Ma 10:00-órakor megkezdtük a munkát. A
délelőtti feladat az volt, hogy az áru átvételben
segítettünk (hűtő, mosógép, tv). 13:00-14:30-ig a
megszokott ebédszünetünk volt. Délután a
megérkezett árut dolgoztuk fel. A nap végén
házhoz szállításhoz szedtük össze a termékeket:
páraelszívó, sütő, mosógép, hűtő.

2017.aug. 9.

A mai nap is a megszokott időben kezdtük a
munkát. Délelőtt a mosógépeket pakoltuk
(felültöltős) és a hűtőket (kombinált hűtő,
egyajtós hűtő). Délután pedig a tv-ket (lcd, led tv)
és a nap végén takarítottuk a boltot:
porszívóztunk és a hűtőket törölgettük.

2017.aug.10.

10 órakor kezdtük meg a munkát. A délelőtt side
by side (amerikai típusú, kétajtós) hűtőket
csomagoltunk ki és helyükre raktuk azokat.
Délután megfigyeltem, hogy a személyes eladás a
domináló, a vásárlók többsége személyesen intézi
a vásárlást, nem az interneten, vagy
mobiltelefonon. És a nap végén kitakarítottuk az
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2017.aug.11.

illem helyiséget.
Ma 10:00-kor kezdtük a munkát: délelőtti
feladatunk az volt, hogy a beérkezett árukat
kicsomagoljuk (hűtők, egy ajtós hűtők, borhűtők)
tv (lcd, 4k). Mikor a kicsomagolással végeztünk,
ezeket a termékeket kihordtuk az eladótérbe és a
raktárba. A nap végén a házhozszállításhoz
készítettük elő a termékeket.

2017.aug.12.

A mai nap délelőtt 9:35 kor indult a vonatunk
Portóba. 10:36-ra értünk oda Portóba,
körbejártuk a város negyed részét. Megnéztük
Portó legöregebb hídját, az alatta futó folyóval
együtt. Megnéztünk még 2db templomot is,
amelyek barokk stílusban épültek. Majd a
vonatunk hazafelé 16:45-kor indult Bragába.

2017.aug.13.

11:40 kor indultunk a Braga parkba, ahol sokat
vásároltunk. A bevásárló központban több árucikk
is van. A gyümölcs részlegen vettünk barackot,
amelyet lemértünk a mérlegen. A pékáruknál
vettünk csokis fánkot. A pénztárnál készpénzzel
fizettünk, így gyakoroltuk az eurót deviza
használatát.

2017.aug.14.

2017.aug.15.

2017.aug.16.

10:00-órakor kezdtük ma is a munkát. A délelőtti
feladatunk az volt, hogy az áru átvételben
segítettünk (tv, hűtők,mosógépek). A délután
pedig a beérkezett árut csomagoltuk ki és
töltöttük fel a polcokra. A nap végén pedig a tv-k
lábát szereltük fel.
A mai napon a mikrohullámú sütőket pakoltam. A
legtöbb
mikrohullámú
sütők
nagy
teljesítményűek. Több mikrohullámúnak van
grillező funkciója is van. Ez nagyon hasonló az
otthoni mikrókhoz. A mikrót fokozott figyelemmel
kellett pakolni, mert könnyedén törnek. Kétféle
mikró van: a szabadon álló és a beépíthető.
A mai nap lecsót főztünk a munkatársainknak. Ezt
önállóan végeztük el a személyzeti konyhában.
Hétfőn
előre
bevásároltuk
ehhez
az
alapanyagokat. Délután pedig a vízforralókat,
kenyérpirítókat, konyhai robotgépeket és turmix
gépeket pakoltunk ki az eladó térbe. A nap végén
pedig tv-ket töltöttük fel (lcd, uhd, 4k) az
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eladótérbe.

2017.08.17.

2017.08.18.

2017.08.19.

2017.08.20.

A mai napon délelőtt az indukciós tűzhelyeket és
a kerámia lapos főzőlapokat pakoltuk és töltöttük
fel az eladótérbe. Délután pedig a mosogató
tálcákat és csapokat pakoltunk. A nap végén a
dobozraktárban pakoltunk össze minden dobozt
márka és termék szerint. Ez azt jelenti, hogy a
mosógép, tv, mikró, konyhai kisgépek dobozait
külön gyűjtjük a raktárban. Amikor a vevő
kiválasztja az árut a megfelelő dobozba kerül
vissza és így viheti haza.

A mai napon délelőtt a hűtőket (egyajtós,
kombinált) és a mosógépeket csomagoltuk ki és
pakoltuk ki az eladótérbe. Délután felporszívóztuk
a bolt egy részét, a beépíthető mikrókat és a
sütőket pakoltuk, azután lcd tv-ket állítottunk be.
A nap végén pedig 2 vevő vásárolt termékét vittük
ki becsomagolni házhozszállításhoz.

Viana do Costeloban jártunk ahol egy Santa Lucia
nevű katedrálist látogattunk meg, ami a 20.
században épült barokk stílusban. A panoráma,
ami a hegyről elénk tárult magában foglalta a
Lima folyót és az óceánt. Két óra ebédszünet és
szabadprogram volt a plázában. Majd megláttuk
az óceán partot, ahol viharos szélben fürdéssel,
napozással, focizással telt az idő.
A vasárnapi napom a mosással telt el és a
városban sétáltunk. Aztán visszajöttünk a hotelbe,
beszélgettünk, kártyáztunk, pihentünk. Aztán
elmentünk vacsorázni, vacsora után pedig
mindenki kiült a teraszra és beszélgettünk.

2017.08.21.

10:00 órakor kezdtük meg az utolsó
munkanapunkat. Délelőtt az áru átvételben
segítettünk. a (hűtők, mosógépek, beépíthető
mikró, gáztűzhelyek,). Ezeket a délután folyamán
kicsomagoltuk és az eladótérben pakoltuk ki. A
nap végén megköszöntük a lehetőséget és
elbúcsúztunk mindenkitől. Közös fényképeket
készítettünk.

2017.08.22.

A mai nap a bepakolással és összetakarítással telt
el. Még utoljára elmentünk megnézni a várost. 3
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sétálás- walking
pihenés- rest
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órakor jött értünk a busz, ami felvitt minket
Portoba a reptérre, onnan a repülőnk Budapestre
18:40 kor indult. Budapestre 23:00 ra értünk oda.
nagyon jól telt a hazaút.
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felvitt- submitted
bekapcsolás- turning
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