
 

  
  

LLyyccééee  GGeeoorrggee  SSaanndd  --  DDoommoonntt    

CCFFAA  PPiieerrrree  SSaallvvii  GGoonneessssee  CCCCIIVV  

  

BBTTSS  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  UUNNIITTEESS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  
 
 

FFoorrmmaattiioonn  eenn  22  aannss  ::  

  PPrreemmiièèrree  aannnnééee  aauu  llyyccééee  GGeeoorrggee  SSaanndd  àà  tteemmppss  pplleeiinn  eenn  ffoorrmmaattiioonn  ccllaassssiiqquuee  

  DDeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  eenn  aalltteerrnnaannccee  aauu  CCFFAA  PPiieerrrree  SSaallvvii  eenn  ccoonnttrraatt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee    
 

LLeess  mmiissssiioonnss  dduu  ttiittuullaaiirree  dduu  BBTTSS  MMUUCC  ::  

--  MMaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’uunniittéé  ccoommmmeerrcciiaallee  

--  GGeessttiioonn  ddee  llaa  rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  cclliieennttèèllee  

--  GGeessttiioonn  eett  aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  pprroodduuiittss  eett  ddee  sseerrvviicceess  

--  RReecchheerrcchhee  eett  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ccoommmmeerrcciiaallee  
 

LLeess  eennttrreepprriisseess  cciibbllééeess  ppaarr  llee  BBTTSS  MMUUCC  ::  

--  EEnnttrreepprriisseess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  aalliimmeennttaaiirreess  oouu  ssppéécciiaalliissééss  

--  UUnniittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  pprroodduuccttiioonn  

--  EEnnttrreepprriisseess  ddee  ccoommmmeerrccee  éélleeccttrroonniiqquuee  

--  EEnnttrreepprriisseess  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ::  aassssuurraannccee,,  bbaannqquuee,,  iimmmmoobbiilliieerr,,  llooccaattiioonn,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttrraannssppoorrtt  
 

EEmmppllooiiss  ccoonncceerrnnééss  ::  

NNiivveeaauu  aassssiissttaanntt  ::  

--  SSeeccoonndd  ddee  rraayyoonn,,  aassssiissttaanntt  cchheeff  ddee  rraayyoonn,,  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  ddee  mmaaggaassiinn  

--  AAnniimmaatteeuurr  ddeess  vveenntteess,,  cchhaarrggéé  ddee  cclliieennttèèllee,,  ccoonnsseeiilllleerr  ccoommmmeerrcciiaall,,  ddéélléégguuéé  

ccoommmmeerrcciiaall,,  vveennddeeuurr--ccoonnsseeiill,,  mmaarrcchhaannddiisseeuurr  

--  TTéélléévveennddeeuurr,,  ttééllééccoonnsseeiilllleerr  

--  CChhaarrggéé  dd’’aaccccuueeiill,,  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  
 

NNiivveeaauu  rreessppoonnssaabbllee  ::  

--  MMaannaaggeeuurr  ddee  rraayyoonn,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  rraayyoonn,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  mmaaggaassiinn,,  rreessppoonnssaabbllee  

ddee  ssiittee,,  rreessppoonnssaabbllee  dd’’aaggeennccee,,  cchheeff  dd’’aaggeennccee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  cchheeff  ddee  sseecctteeuurr,,  

rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunn  cceennttrree  ddee  pprrooffiitt  

--  RReessppoonnssaabbllee  ddee  cclliieennttèèllee,,  cchheeff  ddeess  vveenntteess,,  cchheeff  ddee  mmaarrcchhéé  

--  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  ddeess  vveenntteess,,  cchheeff  ddee  ccaaiissssee,,  rreessppoonnssaabbllee  llooggiissttiiqquuee,,  cchheeff  ddee  

ggrroouuppee,,  cchheeff  ddee  fflluuxx,,  ssuuppeerrvviisseeuurr  

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  ssttaaggee  eenn  mmiilliieeuu  pprrooffeessssiioonnnneell  ::  
 

11..  EEnn  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ::  

88  sseemmaaiinneess  ddee  ssttaaggee  

  PPéérriiooddee  11  ::  nnoovveemmbbrree//ddéécceemmbbrree,,  ssooiitt  22  sseemmaaiinneess  

  PPéérriiooddee  22  ::  mmaaii//jjuuiinn,,  ssooiitt  66  sseemmaaiinneess  

  1100  jjoouurrnnééeess  ddee  pprrééppaarraattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii  ddee  ssttaaggee  
  

22..  EEnn  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  ::  

EEnn  ccoonnttrraatt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ::  22  jjoouurrss  //  33  jjoouurrss  aalltteerrnnééss  

FFoorrmmaattiioonn  ggrraattuuiittee  eett  rréémmuunnéérrééee  

  

LLeess  ddiisscciipplliinneess  eennsseeiiggnnééeess  ::  

--  FFrraannççaaiiss  

--  LLaanngguuee  vviivvaannttee  ééttrraannggèèrree  

--  ÉÉccoonnoommiiee  ––  DDrrooiitt  ––  MMaannaaggeemmeenntt    

--  MMeerrccaattiiqquuee  

--  MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  uunniittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

--  GGeessttiioonn  ddeess  uunniittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

--  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

--  IInnffoorrmmaattiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  
 

AAvvaannttaaggeess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  

  UUnn  ddiippllôômmee  dd’’EEttaatt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llaa  ssppéécciiaalliittéé  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  

  DDeess  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittééss  ddiivveerrssiiffiiééss    

  UUnnee  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  qquuii  pprriivviillééggiiee  lleess  aaccqquuiiss  tthhééoorriiqquuee  

  UUnnee  ffoorrmmaattiioonn  ggrraattuuiittee  eett  rréémmuunnéérrééee  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  

  UUnnee  pprreemmiièèrree  eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee    

  UUnnee  ffoorrmmaattiioonn  ssoouuppllee  eett  eennccaaddrrééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ppééddaaggooggiiqquuee  ddyynnaammiiqquuee    

  UUnn  ssuuiivvii  dd’’eennttrreepprriissee  rriiggoouurreeuuxx    
 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’aaddmmiissssiioonn  ::    

  EEttrree  ttiittuullaaiirree  dd’’uunn  bbaaccccaallaauurrééaatt  

  AAvvooiirr  mmooiinnss  ddee  2266  aannss    

  EEttrree  aauuttoorriisséé  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss    

  EEttrree  lliibbrree  ddee  ttoouutt  eennggaaggeemmeenntt  ccoonnttrraaccttuueell  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 

CCoonnttaaccttss  ::  

  
Lycée George Sand – Domont 

BP 22 
95 331 Domont Cedex 
Tel : 01 39 35 02 13 
Fax : 01 39 35 13 97 

www.lyc-sand-domont.ac-versailles.fr 
btsmucdomont@gmail.com 

CFA Pierre Salvi Gonesse CCIV 
4 impasse Louis Lépine 

95 500 Gonesse 
Tel  : 01 34 07 78 95 
Fax : 01 34 07 80 12 

www.ifa-salvi.fr 
cfdegonesse@versailles.cci.fr 
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