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Elérhetőségeink:
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
1053 Budapest, Szép u. 2.
Telefon: 06-1-577-1910
E-mail: info@perfekt.hu
web: www.perfekt.hu
Blog: http://perfekt.blog.hu/
Közösségi oldal: https://www.facebook.com/PerfektKepzes
A megyei képzési központok elérhetősége: http://www.perfekt.hu/megyeikozpontok

OKJ képzések
Közgazdasági terület

Kereskedelmi terület

A vállalkozásoknál, költségvetési szerveknél
nélkülözhetetlen szakemberek részére

Jól képzett munkatárs álljon a másik oldalon

Legnépszerűbb gazdasági képzéseink:
Adótanácsadó (E-000026/2013/A028)
Államháztartási mérlegképes könyvelő
(E-000026/2013/A029)

Bérügyintéző (E-000026/2013/A031)
IFRS mérlegképes könyvelő
(E-000026/2013/A033)

Közbeszerzési referens
(E-000026/2013/A055)

Pénztárkezelő és valutapénztáros
(E-000026/2013/A035)

Pénzügyi ügyintéző (E-000026/2013/A038)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(E-000026/2013/A003)

Számviteli ügyintéző (E-000026/2013/A039)
Társadalombiztosítási ügyintéző
(E-000026/2013/A040)

Vállalkozási és bérügyintéző
(E-000026/2013/A042)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(E-000026/2013/A043)

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(E-000026/2013/A044)

Oktatás
Sportedző
Sportoktató

Kiemelt képzéseink a területen:
Logisztikai ügyintéző (E-000026/2013/A004)
Kereskedő (E-000026/2013/A064)
Eladó (E-000026/2013/A062)
Boltvezető (E-000026/2013/A061)

Szolgáltatási, ingatlanos
terület
Belépő az ingatlanértékesítésbe. A munkatársak
biztonsága az első
Kiemelt képzéseink a területen:
Ingatlanközvetítő (E-000026/2013/A068)
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (E000026/2013/A069)
Ingatlankezelő (E-000026/2013/A067)
Munkavédelmi technikus (E-000026/2013/A070)

Ipari terület
Hogy ami működik, biztonságban működjön
Kiemelt szakmai területeink:
 gáz- és olajipari berendezések, a
tüzelőberendezések kezelése,
 nyomástartó edények üzemeltetése,
 energetikai és építőipari gépek
működtetése,
 villamos energiaipari és
villamosbiztonság-technikai
tanfolyamok,
 tűzvédelmi képzések,
 bányászati képzések,
 továbbképzések a fenti területeken.
További részletek a http://www.perfekt.hu/ikk
oldalon.

Teljes OKJ-s képzési kínálatunk a http://www.perfekt.hu/kepzesek oldalon.

Vizsgáztatás
Mintegy 200 szakképesítésre rendelkezünk vizsgaszervezési jogosultsággal a Közgazdaság,
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Közszolgálat,
Egyéb szolgáltatások, Elektrotechnika-elektronika, Gépészet, Mezőgazdaság, Oktatás, Vendéglátásturisztika szakmacsoportokban az ország egész területén.
Vizsgaszervezési jogosultságunk köre folyamatosan bővül. A már megszerzett jogosultságaink a
http://www.perfekt.hu/vizsga oldalon.

Kreditpontos képzések
Könyvviteli szolgáltatást végzők és adózási szakemberek továbbképzése:



Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási, államháztartási,
pénzügyi és IFRS szakterületen
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzése

Kreditpontos képzéseinket az alábbi oldalon tekintheti meg: http://www.perfekt.hu/tovabbkepzesek

Szakmai programok
Konferenciák, szakmai napok
Előadások az adózási, pénzügyi, jogi, munkaügyi terület aktualitásairól.
Az aktuális szakmai programokról részletek a http://www.perfekt.hu/szakmai_programok oldalon.

Adótanácsadó Klub
Havi rendszerességgel szakmai fórum a pénzügyi, gazdasági élet legidőszerűbb kérdéseiről,
újdonságairól és aktuális jogszabályi változásokról.

Perfekt szakmai blog
Aktualitások, érdekességek az adózási, pénzügyi-számviteli, cégjogi és közbeszerzési terület iránt
érdeklődőknek online.
http://perfekt.blog.hu/

Szakkönyvek, kiadványok
Elsősorban a pénzügyi és számviteli területen. Szerzőink neves gazdasági szakemberek, a gazdasági
felsőoktatás elismert szereplői.
Kínálatunk a http://www.perfekt.hu/kiado oldalon.

Szakmai tanácsadás
Szakmai tanácsadás elsősorban kis- és középvállalatoknak az üzletmenet-üzletvezetés, a
szervezetfejlesztés, az üzletfejlesztés, a személyzeti és munkaügyek, illetve a humánerőforrásgazdálkodás területén.
Bővebb információ a http://www.perfekt.hu/szakmai_tanacsadas oldalon.

