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Munkaszervezés és irányítás

SÚLYARÁNY
(%)
10

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi szabályok, kötelezettségek,
szabályzatok és dokumentáció
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök használatára van
szükség, beleértve a munkavédelmi lábbelit is
 Minden kézi/elektromos szerszám és berendezés rendeltetés
szerű használata, ápolása, karbantartása és biztonságos/őrzött
tárolása
 Az
anyagok
rendeltetése,
használata,
ápolása
és
biztonságos/őrzött tárolása
 2 D és 3 D számítógépes tervezőprogramok
 Időgazdálkodási módszerek a termelékenység támogatására
 Ergonómiai alapelvek a hatékony munkafolyamat támogatására
 A fenntartható és környezetbarát munkavégzési gyakorlatok
jelentősége
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Az egészség- és munkavédelmi szabványok, szabályok és
szabályzatok betartása

Megfelelő egyéni védőeszközök, például munkavédelmi lábbeli
azonosítása és használata szükség szerint

Minden szerszám, ecset és berendezés biztonságos kiválasztása,
használata, tisztítása, karbantartása és tárolása

Anyagok kiválasztása és használata, beleértve a festékek keverését,
hatékonyan/hatásosan és biztonságos/védett tárolásuk

A munka megtervezése, ütemezése és a prioritások módosítása a
felmerülő szükségletek szerint a határidők betartása érdekében

Jól teljesít nyomás alatt az üzleti igények teljesítése érdekében

Biztonságos és ergonomikus munkavégzési gyakorlat fenntartása

A munkaterület tiszta és rendezett állapotának fenntartása

A hulladék környezetbarát kezelése

Naprakész ismeretek az iparági és társadalmi divatra, trendekre és
fejlesztésekre vonatkozóan
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Kommunikációs és interperszonális készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A kollégák és a látványtervezéshez kapcsolódó szakmák
szerepkörei és követelményei, pl. brandmendzserek

A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
fontossága a kollégákkal a szervezeten belül, pl. marketing és
értékesítés

A hatékony csapatmunka módszerei

A látványtervezés edukációs/társadalmi felelősségi szerepe

Tárgyalási módszerek, pl. anyagok beszerzése

A félreértések és ellentmondó igények megoldási módszerei

A sikeres prezentáció jellemzői
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A
célközönség
szükségleteinek
és
vágyainak
pontos
meghatározása: belső és külső ügyfelek
 A célközönség bizalmának kiépítése és fenntartása: belső és külső
ügyfelek
 Konzisztens, hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció a
kollégákkal
 Meghallgatja a kollégák és külső ügyfelek visszajelzéseit, reflektál,
pozitívan és konstruktívan válaszol
 Professzionálisan
prezentálja
az
ötleteket,
észérveket,
terveket/bemutatókat
a
kollégáknak
és
a
kapcsolódó
osztályoknak/szakembereknek
 Reflektál és megfelelően válaszol a kollégák kérdéseire és ötleteire
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Általános problémák, amelyek előfordulhatnak a látványtervezési
munkafolyamat során, pl. kellékek improvizálása
 A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
 A problémák biztonságos megoldásának határai, pl. villanyszerelő
szükségessége
 Kreatív gondolkodási technikák az egyedi tervek létrehozására
 A legújabb/jövőbeni trendek és divatok
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A problémák gyors felismerése, és saját hatáskörben alkalmazott
folyamat a megoldásukra
 Proaktívan újraértékeli a belső ügyfelek problémáinak prioritásait az
adott helyzetnek megfelelően
 Felismeri a saját szakértelmének/felelősségi körének határait, és a
megfelelő kollégákhoz fordul
 Inspirációt merít pl. könyvek/magazinok/az internet böngészésével,
városnézés/üzletlátogatás során, kiállításokon és a szakirodalomból
 „Nyitott” szemléletű, miközben pontosan meghatározza a
célközönség, belső vagy külső ügyfél szükségleteit
 A képzelet vagy inspiráció használata eredeti ötletek megalkotásához
 A „különbözőségbe” vetett bizalom kialakítása és fenntartása
 2D és 3D számítógépes programok naprakész ismerete
 Vezeti a szervezet tervezésbeli változtatásait
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A brief értelmezése és keresés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A látványtervezés koncepciója: kommunikáció a célközönséggel az
ügyfelek vonzása, a kapcsolódásuk és elköteleződésük érdekében,
az értékesítés maximalizálására
 A
kapcsolódó
osztályok/szakemberek
szerepkörei,
szakterületük/szükségleteik, pl. marketing és értékesítési célok
 Az alapterület és a kiállítási célokra használt területek mérete
 A célpiaci ügyfelek viselkedése és vágyai
 A témákat meghatározó általános tényezők, például: évszakok,
aktuális divatok/trendek, különleges események és promóciók
 Képkompozíciók
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Életstílus-koncepciókon, trendeken és üzletjellemzőkön alapuló
kutatás végzése
 A kutatási eszközök, pl. internet hatékony használata
 A brief, a téma és a termék/márka kutatása egyedi terv
létrehozásához
 Tervötletek kutatása és kialakítása az ügyfél/szervezeti
célok/célpiac szükségleteinek és vágyainak teljesítésére
 A kiállított terv, berendezés és anyagok aktuális trendjeinek
értékelése
 Eredeti koncepció kialakítása, amely világosan megfelel az
ügyfél/szervezeti célok/célpiac szükségleteinek és vágyainak
 Világos, professzionális mood board megalkotása és bemutatása a
kollégáknak,
vezetőknek,
kapcsolódó
osztályoknak/szakembereknek, az alábbiakkal: vázlatok, képek és
színskála-minták
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Tervezés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az informatikai programok alkalmazásának teljes skálája, pl.
Photoshop és Illustrator
 Technológiai fejlesztések és azok felhasználása
 Renderelés
 Grafikai tervezés/2 D tervezés
 Kellékek és terek/3 D terv megtervezése
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 2 D és 3 D tervek készítése, pl. kiállított anyagok és kirakatok
kellékekkel és szöveggel
 Ötletek és tervek vizuális megjelenítése és pontos „leképezése”
 Márkaempátia tanúsítása
 Léptékhelyes rajzok készítése kézzel vagy számítógéppel,
Photoshop vagy Illustrator használatával
 Munkavégzés a rendelkezésre álló költségvetés betartásával
 A vizuális anyagok professzionális bemutatása a kollégáknak,
vezetőknek és kapcsolódó osztályoknak/szakembereknek és a
„jóváhagyás” megszerzése
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Implementáció
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A kirakattervezés alapelvei, az alábbiakkal: színek, formák és
szöveg használata és hatékonysága, a tér, egyensúly, csoportosítás
és termékdinamika kihasználása és a leghatékonyabb használata,
fókusz és a világítás célirányos használata
 A kirakatok célja: márkakompatibilitás biztosítása, a termékek
hatékony kiállítása, hatásgyakorlás, dráma, értékesítés és esztétika
 Anyagok és céljuk/jellemzőik, pl. fa, MDF, PVC, ragasztó és festékek
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Áruk kiválasztása és kiállítása a jellemzőik, illetve az eredeti
koncepció és a brief leképezése alapján

Termékek egy körének bemutatása, az alábbiakkal: divat,
kiegészítők, teríték és könyvek

Az áruk
összegyűjtése, bemutatása
és
támogatása
a
célpiaccal/célpiacokkal való hatékony kommunikáció érdekében

Az áruk, próbababák és anyagok elővigyázatos kezelése, beleértve a
bútorzatot, lábazatokat és tartószerkezeteket is

A feladat lebontásának pontos és hatékony megtervezése a
kiépítéshez, beleértve az ütemezést is

A nyers és tiszta felületek kiválasztása, színezése és festése a falak,
szerelvények és panelek dekorációjához

Különböző típusú anyagok és eszközök használata a kiállított anyag
pontos mérésére, vágására és elkészítésére

Padlók és falak borítása szükség szerinti anyagokkal

Saját tervezésű kellékek professzionális építése a téma
továbbfejlesztésére,
az
áruk
támogatására
és
a
célpiaccal/célpiacokkal való hatékony kommunikáció érdekében

Termékek, ruhák, és próbababák összegyűjtése és stílusának
kialakítása a téma fejlesztésének maximális hatása, az áruk
támogatása
és
a
célpiaccal/célpiacokkal
való
hatékony
kommunikáció érdekében

Minden kellék, anyag és próbababa kiválasztása és elhelyezése
hatásos kompozícióban a kirakatban, a téma továbbfejlesztésére, az
áruk márkatámogatására, és a célpiaccal/célpiacokkal való hatékony
kommunikáció érdekében

A tér maximalizálása és a terület elrendezése a lehető legjobb
módon

A világítás kreatív használata, spotlámpák kihelyezése, a világítás
beállítása, hogy az áruk megfelelően legyenek megvilágítva

A kiállított anyag átvizsgálása annak ellenőrzésére, hogy esztétikus,
és igazán figyelemfelkeltő legyen

A kirakat hatásosságának értékelése az adott áruk és márka
támogatásában

A kialakítás végső ellenőrzése, annak biztosítása, hogy az teljes,
biztonságos, rendezett, világos, tiszta, szakszerű és időben elkészült

A visszajelzések elemzése és megfelelő válaszadás, javaslattétellel a
fejlesztésekre

Összesen
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