
TECHNIK LOGISTYK (profil wojskowy)

UMIEJĘTNOŚCI: 

specjalistyczne wyszkolenie w Oddziale

Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON;

organizuje i nadzoruje przepływy zasobów

(towarów i ludzi) oraz procesów produkcyjnych i

magazynowych;

planuje etapy dystrybucji i transportu.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w firmach logistycznych, przewozowych, 

kurierskich i spedycyjnych, organizujących 

magazynowanie, a także transport różnych 

towarów w kraju oraz za granicą; 

w służbach mundurowych, szczególnie w wojsku; 

na kolei, lotniskach, portach morskich.



TECHNIK BUDOWNICTWA  

UMIEJĘTNOŚCI: 

organizuje i realizuje wykonanie robót 

budowlanych;

kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych;

sporządza dokumentację projektową                       

i  kosztorysową za pomocą programów 

komputerowych.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA: 

przedsiębiorstwa, zakłady budowlane, hurtownie 

materiałów budowlanych;

organy nadzoru budowlanego;

absolwent może również prowadzić własną  

działalność gospodarczą w branży budowlanej.



TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

UMIEJĘTNOŚCI:

organizuje i prowadzi prace związane z montażem    

oraz obsługą urządzeń i systemów energetyki  

odnawialnej (paneli fotowoltaicznych, kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę); 

wykonuje przeglądy techniczne urządzeń                 

i systemów energetyki odnawialnej.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w przedsiębiorstwach produkujących                      

i przesyłających ekologiczną energię elektryczną   

oraz cieplną;

w firmach montujących i serwisujących m.in.   

panele fotowoltaiczne i farmy wiatrowe.



TECHNIK SPAWALNICTWA

UMIEJĘTNOŚCI:

organizowanie i wykonywanie montażu maszyn i 

urządzeń oraz ich obsługa;

trwałe łączenie metali za pomocą spawania 

elektrycznego oraz gazowego, a także ich cięcie 

różnego rodzaju palnikami;

organizowanie prac spawalniczych.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w stoczniach, zakładach branży metalowej;

w fabrykach pojazdów mechanicznych;

w firmach budowlanych i instalatorskich;

absolwent może również prowadzić własną  

działalność gospodarczą w branży spawalniczej.



UMIEJĘTNOŚCI:

wykonuje montaż systemów suchej zabudowy      

z płyt gipsowo – kartonowych;

 realizuje roboty malarsko - tapeciarskie; 

wykonuje prace posadzkarskie i okładzinowe.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w przedsiębiorstwach prowadzących 

kompleksowe usługi budowlane i remontowe;  

absolwent może prowadzić własną firmę 

remontowo – budowlaną.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT

WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE



STOLARZ

UMIEJĘTNOŚCI:

wykonuje wyroby z drewna i materiałów 

drzewnych (meble, drzwi, okna, schody, altany); 

realizuje prace stolarskie zgodnie z 

dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną,   

np.: zabudowy wnętrz mieszkalnych (kuchnie, 

garderoby), naprawy i renowację wyrobów 

stolarskich, takich jak zabytkowe meble.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w fabrykach mebli, zakładach usług stolarskich;

absolwent może prowadzić własny zakład 

stolarski.



FRYZJER 

(młodociani pracownicy)

UMIEJĘTNOŚCI:

wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich     

i dziecięcych;

projektuje, wykonuje i modeluje fryzury   

okolicznościowe oraz przeprowadza zabiegi 

pielęgnacyjne włosów, a także skóry głowy.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w zakładach i salonach fryzjerskich; 

w charakteryzatorniach (w teatrach, w telewizji 

lub na planie filmowym);

absolwent może prowadzić własny zakład 

fryzjerski.



KUCHARZ

(młodociani pracownicy)

UMIEJĘTNOŚCI:

przygotowuje różne potrawy oraz sporządza 

napoje i desery; 

dobiera zastawę stołową do ekspozycji potraw       

i napojów; 

porcjuje, dekoruje oraz wydaje potrawy i napoje.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w restauracjach i kawiarniach;

w hotelowych zakładach gastronomicznych; 

absolwent może prowadzić własną firmę 

gastronomiczną.



SPRZEDAWCA

(młodociani pracownicy)

UMIEJĘTNOŚCI:

organizuje sprzedaż i sprzedaje różne towary, 

artykuły; 

doradza klientowi podczas wyboru towaru; 

obsługuje kasy fiskalne, urządzenia i sprzęty  

stosowane w nowoczesnych sklepach.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w punktach sprzedaży detalicznej;

w punktach sprzedaży hurtowej; 

absolwent może prowadzić własną firmę 

handlową i sklep.



MURARZ - TYNKARZ

UMIEJĘTNOŚCI:

wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki 

betonowe;

muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych 

materiałów budowlanych; 

prowadzi remonty i rozbiórkę konstrukcji  

budowlanych.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w przedsiębiorstwach budowlanych;

w zakładach remontowo - budowlanych;

absolwent może prowadzić własną firmę 

remontowo – budowlaną.



KLASA WIELOZAWODOWA 

(młodociani pracownicy)

UMIEJĘTNOŚCI:

w zależności od zdobytej profesji absolwent    

wykonuje czynności mieszczące się w zakresie  

obowiązków: 

montera sieci i instalacji sanitarnych, piekarza,   

cukiernika, dekarza, kamieniarza, krawca, 

złotnika – jubilera, zegarmistrza, obuwnika, 

fotografa, szklarza i innych.

MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA:

w firmach świadczących usługi min. w branży: 

hydraulicznej, dekarskiej, cukierniczej, jubilerskiej;

absolwent może założyć własną działalność 

gospodarczą związaną z wyuczonym zawodem.


