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Nabídka počítačových kurzů a souvisejících služeb 
Praktické počítačové kurzy zaměřené 
na konkrétní pracovní pozice 

 
Obsahem kurzu jsou aktivity, které běžně potřebuje podnik nebo živnostník ke své činnosti. Jedná se 
o nákup a prodej zboží, vystavování dokladů, prezentace činnosti (zboží) na internetu, účetnictví apod. 
Kurzy probíhají na reálném informačním systému využívajícím se v praxi. 
 
Nákupčí 
Nákupčí sleduje stav skladu a vytváří objednávky podle potřeb podniku. Na základě jeho práce 
nakupuje podnik zboží a služby. Nákupčí zaznamenává informace o objednávkách do informačního 
systému, aby mohl fakturant dodané zboží zaplatit a skladník naskladnit. 
 
Prodejce 
Prodejce je v kontaktu se zákazníkem, sleduje jeho potřeby a zaznamenává obchodní nabídky. Na 
základě nich pak po uzavření obchodu zapisuje objednávky zboží a služeb. Svojí činnost 
zaznamenává do informačního systému podniku, aby bylo možné objednané zboží dodat a zaúčtovat. 
 
Skladník 
Skladník řeší skladové hospodářství. Na základě objednávek od nákupčího a prodejce naskladňuje 
nakoupené zboží nebo vyskladňuje prodané zboží. Vše zaznamenává do informačního systému, aby 
byly údaje o stavu skladu stále aktuální. 
 
Fakturant 
Na základě práce nákupčího a prodejce vytváří fakturant k objednávkám účetní doklady a zapisuje je 
do systému. Po vystavení faktur dohlíží na včasné platby a sleduje, které faktury už byly zaplaceny. 
 
Kontakt: 
ECC – European Consulting Company s.r.o. 
Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8 
Tel.: 284 684 225, 602 283 217 (Magdalena Třebická) 
E-mail: ecc@ecc.cz 
 
Spojení: Bus 102, 210 z metra C Nádraží Holešovice, druhá zastávka za mostem – Kuchyňka, podejít silnici 
k novému domu naproti, označenému logem projektu PROROM. 
 
Každé pondělí od 15.00 probíhají v naší učebně pravidelná setkání, kde se uchazeči mohou osobně seznámit s 
nabídkou kurzů a služeb a zapsat se do některého z kurzů. Pokud vám nabízený termín nevyhovuje, domluvte si 
na výše uvedeném telefonním čísle jiný termín nebo se přihlaste telefonicky. 
 

Kurzy organizuje společnost ECC v rámci projektu PROROM 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.  


