
Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення Обліковець РБД

Спецiалiзацiя:
налагоджування системного та прикладного програмногоналагоджування системного та прикладного програмного
забезпечення; захист iнформацiї;забезпечення; захист iнформацiї;
обслуговування та модернiзацiя ПК, периферiйних пристроїв,обслуговування та модернiзацiя ПК, периферiйних пристроїв,
офiсного устаткування;офiсного устаткування;
дiагностування несправностей в роботi апаратних засобiв iдiагностування несправностей в роботi апаратних засобiв i
програмних продуктiв;програмних продуктiв;
проектування та обслуговування комп'ютерних локальнихпроектування та обслуговування комп'ютерних локальних
мереж;мереж;
створення документiв, таблиць, презентацiй, баз даних,створення документiв, таблиць, презентацiй, баз даних,
графiчних об'єктiв, анiмацiй, креслень, тривимiрних об'єктiв,графiчних об'єктiв, анiмацiй, креслень, тривимiрних об'єктiв,
вiдеоматерiалiв;вiдеоматерiалiв;
розробка й створення Веб-сайтiв; розмiщення тарозробка й створення Веб-сайтiв; розмiщення та
обслуговування Веб-сайтiв;обслуговування Веб-сайтiв;
реклама та продаж комп'ютерного обладнання тареклама та продаж комп'ютерного обладнання та
програмного забезпечення, периферiйних пристроїв,програмного забезпечення, периферiйних пристроїв,
витратних матерiалiв та мережевого обладнання.витратних матерiалiв та мережевого обладнання.

Ринок праці:
оператор комп'ютерного наборуоператор комп'ютерного набору
офiс-менеджерофiс-менеджер
верстальникверстальник
дизайнер комп'ютерної графiки, веб-дизайнердизайнер комп'ютерної графiки, веб-дизайнер
оператор з обробки баз данихоператор з обробки баз даних
продавець комп’ютерної технiкипродавець комп’ютерної технiки
помічник системного адмiнiстраторапомічник системного адмiнiстратора
майстер комп'ютерної технiкимайстер комп'ютерної технiки
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудитудіяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

                                                                                                                                                                                                                                                    – це висококваліфікований– це висококваліфікований
робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором,робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором,
електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й є технічним фахівцемелектронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й є технічним фахівцем
в області інформаційних технологій.в області інформаційних технологій.

 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

  Випускники за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»Випускники за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»
мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками,мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками,
пов’язаними з використанням інформаційних технологій.пов’язаними з використанням інформаційних технологій.

 Звертайтесь:
Сайт: www.zplicey.com
Електронна пошта: zpl_83@ukr.net
Instagram: zolotamolod.zpl
Facebook: www.facebook.com/ZPLicey/
Номери телефонів: 0506754397, 0674679527, 0665871455

УСПІХ ОБИРАЄ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

                                                                                                                                                                                      – працівник, який займається реєстрацією– працівник, який займається реєстрацією
господарських даних, забезпечує оптимальну економічну діяльність господарства черезгосподарських даних, забезпечує оптимальну економічну діяльність господарства через
здійснення суворого обліку.здійснення суворого обліку.

 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


