TECHNIK
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
OPIS ZAWODU
Technik architektury krajobrazu projektuje, organizuje i prowadzi
realizację i pielęgnację terenów zieleni przy budynkach
mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych i użyteczności
publicznej, zgodnie z wymogami estetyki i ekologii oraz
przepisami prawa. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu
oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Uczeń
przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.
A zawód uznawany jest jako przygotowanie rolnicze.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do zawodu powinni mieć dobrą koordynację
wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i widzenie
przestrzenne, postrzeganie kształtu, wrażliwość
estetyczną, wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
spostrzegawczość, systematyczność, odpowiedzialność
za bezpieczeństwo podwładnych pracowników..

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
"Zielona architektura - ogrody na dachach i ścianach,"
"Inspiracje do projektowania kompozycji florystycznych"
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Technicy architektury krajobrazu mogą podjąć pracę
w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni.
W pracowniach projektowania, zakładania i pielęgnowania
obiektów architektury krajobrazu, jednostkach
samorządowych (np. gminnych wydziałach architektury)
w ramach własnej działalności gospodarczej. W zakładach
produkcji roślin, szkółkach drzew, krzewów i roślin
ozdobnych, a także w kwiaciarniach.
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
OPIS ZAWODU
Technik architektury krajobrazu projektuje, organizuje i prowadzi
realizację i pielęgnację terenów zieleni przy budynkach
mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych i użyteczności
publicznej, zarówno współczesnych jak i historycznych, zgodnie
z wymogami estetyki i ekologii oraz przepisami prawa. Nadzoruje
pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne
i materiał szkółkarski. Uczeń przygotowywany jest także do
zdobycia prawa jazdy kategorii T.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie: "Zielona
architektura - ogrody na dachach i ścianach" oraz
"Inspiracje do projektowania kompozycji florystycznych"
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: matematyka

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Technicy architektury krajobrazu mogą podjąć pracę w
przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni. W
pracowniach projektowania, zakładania i pielęgnowania
obiektów architektury krajobrazu, jednostkach
samorządowych (np. gminnych wydziałach architektury) w
ramach własnej działalności gospodarczej. W zakładach
produkcji roślin, szkółkach drzew, krzewów i roślin
ozdobnych a także w kwiaciarniach..
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
BUDOWNICTWA
OPIS ZAWODU
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować budowę
domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów
przemysłowych i użyteczności publicznej, budowę budowli
inżynierskich, kosztorysowanie robót budowlanych, utrzymanie
obiektów budowlanych, wytwarzanie materiałów i elementów
budowlanych, zarządzaniem budynkami. Jest to ciekawy zawód
dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do zawodu powinni posiadać zmysł
techniczny oraz chęć rozwoju w naukach ścisłych,
umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres,
sprawność fizyczną, dobrą organizację, dokładność
i systematyczność, umiejętność współpracy w zespole,
wyobraźnię przestrzenną, zdolność logicznego
myślenia, odpowiedzialność i spostrzegawczość.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć SI Ę
U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowację w zakresie:
„Logistyka w budownictwie"
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, CAD Decor Pro,
Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: matematyka

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Technicy budownictwa mogą podjąć pracę w firmach
budowlanych, remontowych, biurach projektów,
kosztorysowania, pracowniach konserwacji zabytków,
spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach samorządowych,
wytwórniach i hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych,
administracjach budynków i firmach zarządzających
nieruchomościami, w ramach własnej działalności gospodarczej.
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 6000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
BUDOWNICTWA
OPIS ZAWODU
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować
organizację zadań zawodowych związanych z budową domów
jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych
i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich,
kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów
budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów
budowlanych, zarządzaniem budynkami. Jest to ciekawy zawód
dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Logistyka w budownictwie"
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, CAD Decor Pro,
Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: matematyka

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Technicy budownictwa mogą podjąć pracę w firmach
budowlanych, remontowych, biurach projektów,
kosztorysowania, pracowniach konserwacji zabytków,
spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach samorządowych,
wytwórniach i hurtowniach materiałów i maszyn
budowlanych, administracjach budynków i firmach
zarządzających nieruchomościami oraz w ramach własnej
działalności gospodarczej.
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 6000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
INFORMATYK
OPIS ZAWODU
Technik informatyk to komputerowy magik, do którego zgłaszają się
wszyscy ci, których kompetencje informatyczne kończą się na
włączeniu komputera i uruchomieniu przeglądarki. Jest to osoba,
dzięki której cały informatyczny system firmy działa tak, jak trzeba.
Technik informatyk odpowiedzialny jest za konfigurowanie
i administrowanie wewnętrzną siecią oraz dbanie o jej bezpieczeństwo.
Zna on podstawy języków programowania i zarządzania bazami
danych, a ponadto umie sprawnie posługiwać się systemami
operacyjnymi. Technik informatyk odpowiada także za poprawną
konfigurację sprzętu, np. komputerów czy routerów, urządzeń
peryferyjnych, jak też oprogramowania.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydat do zawodu powinien interesować się
technologią komputerową, naukami ścisłymi i techniką,
powinna go cechować samodzielność, dokładność,
systematyczność i odpowiedzialność, chęć ciągłego
rozwoju i otwartość na innowacje.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć SI Ę
U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Programowanie robotów" oraz „Grafika komputerowa”.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Technik informatyk może podjąć pracę w firmach
prywatnych branży IT oraz reklamowych, instytucjach
samorządowych i państwowych, służbach mundurowych,
Może uruchomić własną działalności lub kontynuować
naukę na uczelniach wyższych (rekomedowane kieruki:
informatka, mechatronika, grafika komputerowa,
automatyka i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
INFORMATYK
OPIS ZAWODU
Technik informatyk to komputerowy magik, do którego zgłaszają się
wszyscy ci, których kompetencje informatyczne kończą się na
włączeniu komputera, napisaniu tekstu i uruchomieniu przeglądarki.
Jest to osoba, dzięki której cały informatyczny system firmy działa
tak, jak trzeba. Technik informatyk odpowiedzialny jest za
konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią oraz dbanie
o cyberbezpieczeństwo. Zna on podstawy języków programowania
i zarządzania bazami danych, a ponadto umie sprawnie posługiwać się
systemami operacyjnymi.
Technik informatyk odpowiada także za poprawną konfigurację
sprzętu, np. komputerów czy routerów, urządzeń peryferyjnych, jak
też oprogramowania.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Programowanie robotów" oraz „Grafika
komputerowa”.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: matematyka

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Możliwość podjęcia pracy w firmach prywatnych branży
IT czy reklamowych, instytucjach samorządowych i
państwowych, służbach mundurowych, uruchomienie
własnej działalności lub kontynuacja nauki na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: informatka,
mechatronika, grafika komputerowa, automatyka i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
OPIS ZAWODU
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje
umiejętności związane z planowaniem i organizacją
żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia
rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady
gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie
sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi
konsumenta.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydat do zawodu powinien interesować się kuchnią,
powinna cechować go duża wrażliwość estetyczna
i smakowa, kreatywność, zdolności organizacyjne,
gospodarność, szybkie podejmowanie działań, dokładność,
odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność,
myślenie analityczne, umiejętność pracy w grupie, dobry
stan zdrowia, brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Mądre żywienie, zdrowe pokolenie", kurs dietetyki
z wykorzystaniem profesjonalnego programu i kurs
pieczenia Pizzy.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+ oraz na międzynarodowym promie.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Technicy gastronomii mogą podjąć pracę jako szefowie
kuchni, managerowie do spraw organizacji usług
gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych,
doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy
firm cateringowych lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: technologia żywności i
żywienie człowieka, dietetyka, hotelarstwo i gastronomia).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
OPIS ZAWODU
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje
umiejętności związane z planowaniem i organizacją
żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia
rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady
gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie
sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi
konsumenta.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie: „Mądre
żywienie, zdrowe pokolenie" oraz kursu pieczenia Pizzy.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych
w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach w ramach
programu Erasmus+ lub na międzynarodowym promie.
Przedmioty rozszerzone: matematyka

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Technicy gastronomii mogą podjąć pracę jako szefowie
kuchni, managerowie do spraw organizacji usług
gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych,
doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy
firm cateringowych lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: technologia żywności i
żywienie człowieka, dietetyka, hotelarstwo i gastronomia).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
LOGISTYK
OPIS ZAWODU
Technik logistyk zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem
procesami produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów.
Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma
we krwi! Dzięki swoim supermocom potrafi zorganizować pracę
nawet dla kilkuset osób na wielu różnych etapach, tak by
współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny proces.
Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje
transport towarów, optymalizując jednocześnie czas i koszty
dostawy. To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ logistycy są
niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydat do zawodu powinien potrafić dobrze
organizować czas, ogarniać wiele rzeczy naraz. Kierunek
polecany jest dla osób kreatywnych i obdarzonych
zdolnościami planowania, interesującymi się
informatyką, językami obcymi, geografią. Kandydata
powinna cechować dokładność, systematyczność,
odpowiedzialność i odporność na stres.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Możliwość podjęcia pracy w działach logistyki każdej firmy,
w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania
zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług
infrastrukturalnych, w służbach mundurowych. Może również
założyć własną firmę lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: logistyka, transport,
logistyka wojskowa, informatyka w logistyce i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 5000 zł.

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
LOGISTYK
OPIS ZAWODU
Technik logistyk zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem
procesami produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów.
Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma
we krwi! Dzięki swoim supermocom potrafi zorganizować
pracę nawet dla kilkuset osób na wielu różnych etapach, tak
by współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny
proces. Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i
kontroluje transport towarów, optymalizując jednocześnie czas
i koszty dostawy. To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ
logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Możliwość podjęcia pracy w działach logistyki każdej firmy, w
działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania
zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług
infrastrukturalnych, w służbach mundurowych. Może również
założyć własną firmę lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: logistyka, transport,
logistyka wojskowa, informatyka w logistyce i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 5000 zł.

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
CHŁODNICTWA
I KLIMATYZACJI
OPIS ZAWODU
Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace
związane z montażem, uruchamianiem, obsługą instalacji
i urządzeń chłodniczych czy klimatyzacyjnych oraz
stosowanych w układach centralnego ogrzewania i chłodzenia
- pomp ciepła. Zajmuje się także serwisem, wykonywaniem
remontów oraz usuwaniem awarii tych urządzeń.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do nauki w tym zawodzie powinni posiadać
zainteresowania i zmysł techniczny oraz chęć rozwoju
w naukach ścisłych (matematyka, fizyka), umiejętność
podejmowania decyzji, odporność na stres, sprawność
fizyczną i odporność psychiczną, dobrą organizację,
dokładność i systematyczność, umiejętność współpracy
w zespole,

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą podjąć pracę
w firmach zajmujących się budownictwem, wyspecjalizowanych
firmach wykonujących instalacje klimatyzacyjne, chłodnicze
i grzewcze, w firmach produkcyjnych czy wykonujących serwis
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Może również
założyć własną firmę lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: chłodnictwo i klimatyzacja,
budownictwo, inżynieria środowiska i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
CHŁODNICTWA
I KLIMATYZACJI
OPIS ZAWODU
Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace
związane z montażem, uruchamianiem, obsługą instalacji
i urządzeń chłodniczych czy klimatyzacyjnych oraz
stosowanych w układach centralnego ogrzewania i chłodzenia
- pomp ciepła. Zajmuje się także serwisem, wykonywaniem
remontów oraz usuwaniem awarii tych urządzeń.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do nauki w tym zawodzie powinni posiadać
zainteresowania i zmysł techniczny oraz chęć rozwoju
w naukach ścisłych (matematyka, fizyka), umiejętność
podejmowania decyzji, odporność na stres, sprawność
fizyczną i odporność psychiczną, dobrą organizację,
dokładność i systematyczność, umiejętność współpracy
w zespole,

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą podjąć pracę
w firmach zajmujących się budownictwem, wyspecjalizowanych
firmach wykonujących instalacje klimatyzacyjne, chłodnicze
i grzewcze, w firmach produkcyjnych czy wykonujących serwis
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Może również
założyć własną firmę lub kontynuować naukę na uczelniach
wyższych (rekomedowane kieruki: chłodnictwo i klimatyzacja,
budownictwo, inżynieria środowiska i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3500 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
OPIS ZAWODU
Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje
roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz
organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót
budowlanych. Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe
w budownictwie – malarskie, posadzkarskie, suchej zabudowy.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kierunek skierowany jest do osób, które cechuje dbałość
o estetykę otoczenia, chcących rozwijać wyobraźnię
przestrzenną, umiejętności manualne, systematycznych,
kreatywnych, otwartych na zmiany. Kandydaci do nauki
w tym zawodzie powinni posiadać zainteresowania
i zmysł techniczny, odporność na stres, sprawność
fizyczną i odporność psychiczną.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, CAD Decor Pro,
Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach
budowlanych, remontowych, biurach kosztorysowania,
pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach
mieszkaniowych, wytwórniach materiałów budowlanych,
hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych oraz
w ramach własnej działalności gospodarczej lub kontynuować
naukę na uczelniach wyższych (rekomedowane kieruki:
gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura i inne).
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
OPIS ZAWODU
Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje
roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz
organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót
budowlanych. Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe
w budownictwie – malarskie, posadzkarskie, suchej zabudowy.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+.
Kursy obsługi programu AutoCAD, CAD Decor Pro,
Norma PRO.
Przedmioty rozszerzone: matematyka.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY
I ZAROBKI
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach
budowlanych, remontowych, biurach kosztorysowania,
pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach
mieszkaniowych, wytwórniach materiałów budowlanych,
hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych oraz
w ramach własnej działalności gospodarczej lub kontynuować
naukę na uczelniach wyższych (rekomedowane kieruki:
gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura i inne).
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
HOTELARSTWA
OPIS ZAWODU
Technik hotelarstwa to ktoś, kto zajmuje się dbaniem o wygodę, komfort
i satysfakcję osób podróżujących. Uwielbia kontakt z ludźmi, dzięki czemu
praca jest dla niego przyjemnością – tu każdy dzień to poznawanie nowych
ludzi i zmaganie się z kolejnymi ciekawymi wyzwaniami. Nie tylko w Polsce,
bo dzięki temu, że zna języki, może pracować na całym świecie! Dzięki
swoim supermocom potrafi szybko i trafnie rozpoznać potrzeby swoich
gości, oraz sprawić by ich pobyt poza domem był prawdziwą przyjemnością
i wspaniałym wspomnieniem na lata.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika
hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową
obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi
komplementarne).

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kierunek skierowany jest do osób, które cechuje:
komunikatywność, dobra organizacja, dyskrecja,
opanowanie, uprzejmość i cierpliwość, kultura osobista,
odporność na stres, podzielność uwagi, pamięć
wzrokowa, umiejętność pracy w zespole, umiejętność
podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność,
operatywność.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Menager Wellness & SPA”.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach
w ramach programu Erasmus+ i na międzynarodowym
promie.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są hotele, ośrodki
wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy,
gościńce, schroniska, kwatery prywatne, agroturystyka, obiekty
Wellness & SPA, a także współczesna baza ruchoma: promowa,
kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flaytele, Możliwe jest
też uruchomienie własnej działalności noclegowej lub kontynuacja
nauki na uczelniach wyższych (rekomedowane kieruki: hotelarstwo
i gastronomia, turystyka i rekreacja, kosmetologia i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4500 zł.

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

TECHNIK
HOTELARSTWA
OPIS ZAWODU
Technik hotelarstwa to superbohater, który zajmuje się dbaniem o wygodę,
komfort i satysfakcję osób podróżujących. Uwielbia kontakt z ludźmi,
dzięki czemu praca jest dla niego przyjemnością – tu każdy dzień to
poznawanie nowych ludzi i zmaganie się z kolejnymi ciekawymi wyzwaniami.
Nie tylko w Polsce, bo dzięki temu, że zna języki, może pracować na całym
świecie! Dzięki swoim supermocom potrafi szybko i trafnie rozpoznać
potrzeby swoich gości, oraz sprawić by ich pobyt poza domem był
prawdziwą przyjemnością i wspaniałym wspomnieniem na lata.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika
hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową
obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi
komplementarne).

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
Oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
„Menager Wellness & SPA”.
Możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach w ramach programu Erasmus+, oraz na
międzynarodowym promie.
Przedmioty rozszerzone: język angielski

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są hotele,
ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty,
zajazdy, gościńce, schroniska,
kwatery prywatne, agroturystyka i inne, a także współczesna
baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele,
aguatele, flaytele i inne, uruchomienie własnej działalności lub
kontynuacja nauki na uczelniach wyższych (rekomedowane
kieruki: hotelarstwo, i gastronomia, turystyka i rekreacja,
kosmetologia i inne).
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4500 zł.

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

