KUCHARZ
OPIS ZAWODU
Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem
potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań
dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań
klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych,
właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego
łączenia składników, jak również stosownego serwowania
potraw, deserów, napojów i dodatków. Jego zadaniem jest także
dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe
przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację
wszelkich urządzeń kuchennych.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do nauki w tym zawodzie nie mogą być
nosicielami chorób zakaźnych powinni posiadać dużą
wrażliwość estetyczną i smakową, dobry węch
i wyczucie smaku, zręczność, szybkość działania,
wykazywać zainteresowanie sztuką kulinarną, powinni
być zdyscyplinowani odpowiedzialni i kreatywni.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
"Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
oraz kurs kręcenia pizzy.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz na
międzynarodowym promie.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach,
kawiarniach, barach, pizzeriach, gospodach, jadłodajniach,
restauracjach hotelowych, cafeteriach, cukierniach,
stołówkach szkolnych, szpitalnych, akademickich, bursach,
sanatoriach, domach wypoczynkowych, restauracjach na
statkach, promach, w firmach cateringowych,
firmach produkcji żywności, punktach fast food.
Po ukończeniu szkoły istnieje także możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, w tym bloga kulinarnego.
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

KUCHARZ

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

KELNER
OPIS ZAWODU
Kelner to osoba, która obsługuje klientów w lokalach
gastronomicznych, a także na przyjęciach. Do kelnera należy powitanie
gości, wybór stolika, przedstawienie menu, udzielenie informacji
odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomoc w wyborze
poszczególnych dań, przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie
zrealizowanie. Kelner musi zadbać o przyniesienie potraw i dodatków
oraz odpowiednie podanie ich do stołu. Powinien także reagować na
każde wezwanie. Po zakończonym posiłku przedstawia rachunek
i przyjmuje zapłatę. Ważnym elementem jest również odpowiednie
pożegnanie klientów i zachęcenie ich do ponownych odwiedzin.

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, wysoka 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" oraz kurs kręcenia pizzy.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w
praktykach zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ oraz na międzynarodowym promie.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach,
kawiarniach, barach, pizzeriach, gospodach, jadłodajniach,
restauracjach hotelowych, , sanatoriach, domach
wypoczynkowych, restauracjach na statkach, promach,
w firmach organizujących przyjęcia. Po ukończeniu szkoły
istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności
gospodarczej
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

KELNER

OPIS ZAWODU
Kelner to osoba, która obsługuje klientów w lokalach
gastronomicznych, a także na przyjęciach. Do kelnera należy powitanie
gości, wybór stolika, przedstawienie menu, udzielenie informacji
odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomoc w wyborze
poszczególnych dań, przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie
zrealizowanie. Kelner musi zadbać o przyniesienie potraw i dodatków
oraz odpowiednie podanie ich do stołu. Powinien także reagować na
każde wezwanie. Po zakończonym posiłku przedstawia rachunek i
przyjmuje zapłatę. Ważnym elementem jest również odpowiednie
pożegnanie klientów i zachęcenie ich do ponownych odwiedzin.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
"Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
oraz kurs kręcenia pizzy.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz na
międzynarodowym promie.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach,
kawiarniach, barach, pizzeriach, gospodach, jadłodajniach,
restauracjach hotelowych, , sanatoriach, domach
wypoczynkowych, restauracjach na statkach, promach,
w firmach organizujących przyjęcia. Po ukończeniu szkoły
istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności
gospodarczej
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

CUKIERNIK
OPIS ZAWODU
Absolwent kierunku cukiernik posiada wiedzę z technologii
produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń,
procesów produkcji, różnych metod wypiekania i przygotowywania
ciast i deserów, ich ozdabiania i podstaw przedsiębiorczości.
Zajmuje się odpowiednim łączeniem składników, jak również
stosownym serwowaniem potraw, deserów, napojów i dodatków.
Jego zadaniem jest także dbanie o wybór składników najlepszej
jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą
konserwację wszelkich urządzeń kuchennych.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Kandydaci do nauki w tym zawodzie nie mogą być
nosicielami chorób zakaźnych, powinni posiadać dużą
wrażliwość estetyczną i smakową, dobry węch
i wyczucie smaku, zręczność, szybkość działania,
wykazywać zainteresowanie sztuką kulinarną, powinni
być zdyscyplinowani odpowiedzialni
i kreatywni.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje
w zakresie: "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
oraz kurs kręcenia pizzy.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w
praktykach zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ oraz na międzynarodowym promie.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kawiarniach,
barach kawowych, cukierniach, restauracjach hotelowych,
cafeteriach, domach wypoczynkowych, restauracjach, na
statkach, promach, w firmach cateringowych, firmach
produkcji żywności, lodziarniach.
Po ukończeniu szkoły istnieje także możliwość
prowadzenia własnej działalności gospodarcze.
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

CUKIERNIK
OPIS ZAWODU
Kelner to osoba, która obsługuje klientów w lokalach
gastronomicznych, a także na przyjęciach. Do kelnera należy powitanie
gości, wybór stolika, przedstawienie menu, udzielenie informacji
odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomoc w wyborze
poszczególnych dań, przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie
zrealizowanie. Kelner musi zadbać o przyniesienie potraw i dodatków
oraz odpowiednie podanie ich do stołu. Powinien także reagować na
każde wezwanie. Po zakończonym posiłku przedstawia rachunek i
przyjmuje zapłatę. Ważnym elementem jest również odpowiednie
pożegnanie klientów i zachęcenie ich do ponownych odwiedzin.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ oferujemy dodatkowo innowacje w zakresie:
"Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
oraz kurs kręcenia pizzy.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz na
międzynarodowym promie.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach,
kawiarniach, barach, pizzeriach, gospodach, jadłodajniach,
restauracjach hotelowych, , sanatoriach, domach
wypoczynkowych, restauracjach na statkach, promach,
w firmach organizujących przyjęcia. Po ukończeniu szkoły
istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności
gospodarczej
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

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

OPIS ZAWODU
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
wykorzystuje w swojej pracy różne materiały budowlane. Montuje
ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji
dachowych, okładziny ścienne i płyty podłogowe. Maluje i tapetuje
ściany, sufity i inne elementy budynków i mieszkań. Zakłada
izolacje, podłogi z tworzyw sztucznych, drewna, płytek, mieszanek
lastrykowych i in.
Wykorzystuje potrzebne narzędzia, maszyny budowlane i sprzęt do
obróbki drewna. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska.
Często podejmuje się prowadzenia własnej firmy.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Kandydaci do nauki na tym kierunku powinni posiadać
zainteresowania techniczne, sprawność fizyczną i manualną
(układ kostno-stawowy, koordynację wzrokowo-ruchową oraz
zmysł równowagi),spostrzegawczość - z wyobraźnią
przestrzenną, zdyscyplinowanie i dokładność przy wykonywaniu
pracy, kreatywność i konsekwencję w realizacji zadań,
umiejętność koncentracji i podzielność uwagi,
wyczucie proporcji, piękna i estetyki, odpowiedzialność za efekty
swoich działań.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość wzięcia
udziału w praktykach zagranicznych w
ramach programu Erasmus+ w Niemczech,
Hiszpanii i innych krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach
i rzemieślniczych zakładach budowlanych oraz
remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe
w obiektach budowlanych, takich jak: hotele, centra
handlowe, obiekty biurowe, obiekty
sportowe, budownictwo mieszkaniowe (indywidualne
i zbiorowe).
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

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

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

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
OPIS ZAWODU
Mechanik samochodowy jest to osoba, która
naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz
innych pojazdów mechanicznych. Do głównych
obowiązków pracownika tego należy, m.in.:
wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie
napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów,
zespołów, podzespołów i układów.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Istotną cechą w tym zawodzie jest zdolność
koncentracji uwagi, która pozwala na znalezienie
usterki, a także spostrzegawczość i zdolność
logicznego myślenia. Poza tym, osoba taka powinna
cechować się cierpliwością, dokładnością oraz dobrą
koordynacją wzrokowo - ruchową, dużą sprawnością
fizyczną i manualną oraz dobrym wzrokiem, słuchem
i węchem.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość wzięcia
udziału w praktykach zagranicznych w
ramach programu Erasmus+ w Niemczech,
Hiszpanii i innych krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach naprawy
pojazdów samochodowych stacjach obsługi i kontroli
pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach
obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych,
montażowych pojazdów samochodowych oraz ich części
zamiennych jak również w placówkach handlowych.
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
OPIS ZAWODU
Mechanik samochodowy jest to osoba, która
naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz
innych pojazdów mechanicznych. Do głównych
obowiązków pracownika tego należy, m.in.:
wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie
napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów,
zespołów, podzespołów i układów.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość wzięcia
udziału w praktykach zagranicznych w
ramach programu Erasmus+ w Niemczech,
Hiszpanii i innych krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I
ZAROBKI
Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach naprawy
pojazdów samochodowych
stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach
produkcyjnych, montażowych pojazdów samochodowych
oraz ich części zamiennych jak również w placówkach
handlowych.
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 5000 zł.
ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA I KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

STOLARZ
OPIS ZAWODU
Jest to pracownik, który wykonuje i konserwuje
przedmioty drewniane lub drewnopodobne takie jak:
meble (w budynkach mieszkalnych, w halach
produkcyjnych, w magazynach, w obiektach
handlowo-usługowych), meble artystyczne,
elementy stolarki budowlanej, skrzynie, instrumenty
muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne itp.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Zawód stolarza wymaga zdolności manualnych
poczucia estetyki. Stolarz to osoba, która musi być
dokładna. Ważną w rolę w jego zawodzie pełni
wyobraźnia - również przestrzenna. Zdolności
matematyczne muszą być na wysokim poziomie, musi
umieć odczytywać rysunki techniczne, a także być
cierpliwy i dokładny. Stolarz powinien być również
silny, bo ma przed sobą pokaźne kawałki drzewa.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość wzięcia
udziału w praktykach zagranicznych
w ramach programu Erasmus+ w Niemczech,
Hiszpanii i innych krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą podjąć pracę w małych rzemieślniczych
firmach stolarskich, jak i zakładach przemysłu drzewnego
meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, opakowań,
galanterii drzewnej, składach i hurtowniach materiałów
drzewnych oraz w ośrodkach projektowania i marketingu
wyrobów z drewna. Będąc stolarzem można pracować także
jako przedstawiciel handlowy lub sprzedawca w firmach
związanych z branżą drzewną.
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

STOLARZ

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI

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

ŚLUSARZ

OPIS ZAWODU
Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego
zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa
obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa
prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa
prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.
W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze
specjalizują się w określonych kierunkach. Często po
dodatkowym kursie ślusarze zostają spawaczami.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Kandydaci powinni posiadać zdolności manualne
oraz prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową,
zainteresowania techniczne, zmysł estetyczny
i dobry wzrok. Przydadzą się uzdolnienia
plastyczne, pomysłowość, dobry gust. Od ślusarza
wymagana jest staranność, cierpliwość
i samodzielność.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Po ukończeniu szkoły ślusarze podejmują zatrudnienie
w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego,
przemysłu metalowego, obsługi technicznej,
naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży
metalowej. Mają także możliwość prowadzenia własnej
działalności, prowadząc własny warsztat ślusarski. Często po
dodatkowym szkoleniu pracują jako spawacze.
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
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ŚLUSARZ

OPIS ZAWODU
Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego
zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa
obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa
prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa
prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.
W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze
specjalizują się w określonych kierunkach. Często po
dodatkowym kursie ślusarze zostają spawaczami.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Po ukończeniu szkoły ślusarze podejmują zatrudnienie
w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego,
przemysłu metalowego, obsługi technicznej,
naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży
metalowej. Mają także możliwość prowadzenia własnej
działalności, prowadząc własny warsztat ślusarski. Często po
dodatkowym szkoleniu pracują jako spawacze.
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
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MURARZ - TYNKARZ

OPIS ZAWODU
Murarz –tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian
z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych,
ceramicznych i innych materiałów budowlanych,
nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych,
cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje
schody, filary oraz stropy, układa na ścianach
okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy
murarskie i tynkarskie.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Kandydaci powinni posiadać zdolności prawidłową
koordynację wzrokowo-ruchową, zainteresowania
techniczne, zmysł estetyczny i dobry wzrok. Od
murarza wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia
(w tym brak zaburzeń zmysłu równowagi),
odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz posiadanie dużej
cierpliwości i wyobraźni przestrzennej.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Na absolwentów czeka praca w przedsiębiorstwach,
firmach budowlanych, remontowych, zakładach
produkcyjnych, sieciach handlowych, rzemieślniczych
zakładach budowlano-remontowych oraz murarskich i na
placach budowy. Mają także możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, otwierając firmę
budowlaną (murarską, tynkarską, wykończeniową).
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
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MURARZ - TYNKARZ

OPIS ZAWODU
Murarz –tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian
z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych,
ceramicznych i innych materiałów budowlanych,
nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych,
cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje
schody, filary oraz stropy, układa na ścianach
okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy
murarskie i tynkarskie.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Na absolwentów czeka praca w przedsiębiorstwach,
firmach budowlanych, remontowych, zakładach
produkcyjnych, sieciach handlowych, rzemieślniczych
zakładach budowlano-remontowych oraz murarskich i na
placach budowy. Mają także możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, otwierając firmę
budowlaną (murarską, tynkarską, wykończeniową).
Zarobki na początek wahają się od 4000 do 6000 zł.
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MAGAZYNIER-LOGISTYK

OPIS ZAWODU
Magazynier-logistyk może pracować w magazynie
handlowym bądź przemysłowym,
do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru
przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie
towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco
inwentaryzacji towaru. Magazynier-logistyk jest
jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów
w dzisiejszych czasach.

CZY TO ZAWÓD DLA
CIEBIE
Chętnego do nauki w zawodzie magazynierlogistyk powinna cechować: dokładność,
cierpliwość. Niezbędna jest odpowiedzialność za
powierzone mienie.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach
logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne
typy magazynów sklepach, hurtowniach, firmach
handlowych różnych branż centrach logistycznych.
Mogą rozpocząć pracę w ramach własnej działalności
gospodarczej.
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4000 zł.
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MAGAZYNIER-LOGISTYK
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OGRODNIK
OPIS ZAWODU
Ogrodnik zawodowo zajmuje się prowadzeniem
upraw i pielęgnacji roślin. Mogą to być warzywa,
owoce, kwiaty, zioła, krzewy i drzewa ozdobne,
hodowane zarówno na świeżym powietrzu –
w ogrodach, parkach lub na polu, jak i w obiektach
zamkniętych-szklarniach.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Kandydat na ogrodnika powinien posiadać odporność
na zmienne warunki atmosferyczne, siłę fizyczną,
zmysł estetyczny, dokładność spostrzegawczość,
cierpliwość, wyobraźnię przestrzenną i zdolności
manualne oraz odpowiedzialność.
Absolwent uzyskuje kwalifikacja rolnicze niezbędne
do przejęcia lub nabycia gospodarstwa rolnego.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS

.

W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą
warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
gospodarstwach szkółkarskich, w lokalnych zakładach
pielęgnacji zieleni i w ogrodach ekologicznych.
Jako prywatny przedsiębiorca (właściciel)
prowadzący indywidualne gospodarstwo ogrodnicze,
kwiaciarnię, florysta aranżacji kwiatowych.
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 4000 zł.
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OGRODNIK

OPIS ZAWODU
Ogrodnik zawodowo zajmuje się prowadzeniem
upraw i pielęgnacji roślin. Mogą to być warzywa,
owoce, kwiaty, zioła, krzewy i drzewa ozdobne,
hodowane zarówno na świeżym powietrzu –
w ogrodach, parkach lub na polu, jak i w obiektach
zamkniętych-szklarniach.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
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PRACOWNIK OBSŁUGI
HOTELOWEJ
OPIS ZAWODU
Pracownik obsługi hotelowej zajmuje się
oferowaniem usług hotelarskich, sprzedażą usług
hotelarskich, przygotowaniem i podawaniem śniadań,
utrzymywaniem czystości i porządku w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie, organizowaniem
usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie, w tym np. podejmowanie współpracy
z biurami podróży.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Kandydata do zawodu powinna cechować go
wrażliwość estetyczna, kreatywność, zdolności
organizacyjne, gospodarność, szybkie podejmowanie
działań, dokładność, odpowiedzialność, wysoka
kultura osobista, komunikatywność, umiejętność
pracy w grupie, dobry stan zdrowia, brak nosicielstwa
chorób zakaźnych. Niezbędna jest odpowiedzialność
za powierzone mienie.
.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Kandydat do zawodu ma możliwości zatrudnienia:
w obiektach noclegowych w kraju i za granicą
(hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach
wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach
w działach: spa & wellness, służba pięter,
w zakładach gastronomicznych, części noclegowej,
przy organizacji konferencji i spotkań biznesowych.
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 3500 zł.
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PRACOWNIK OBSŁUGI
HOTELOWEJ
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MONTER SIECI
I INSTALACJI
SANITARNYCH
OPIS ZAWODU
Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje,
remontuje instalacje sanitarne w budynkach,
montuje instalację wodną. Montuje instalacje
gazowe. Zakłada wentylacje, klimatyzacje
i centralne ogrzewanie.
Buduje, obsługuje, remontuje sieci wodociągowokanalizacyjne i instalacje do odprowadzania opadów.
Wykonuje czynności związane usuwaniem awarii.

CZY TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Absolwenci tego kierunku powinni wykazywać
zainteresowania techniczne, posiadać
dobry stan zdrowia, w tym koordynację ruchową,
zdolność logicznego myślenia, wyobraźnię
przestrzenną i spostrzegawczość,
odwagę, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

DLACZEGO WARTO UCZY Ć
SI Ę U NAS
W ZSBiKZ uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w praktykach
zagranicznych w ramach programu
Erasmus+ w Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach.

MO Ż LIWO Ś CI PRACY I ZAROBKI
Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach
przemysłowych, usługowych i rzemieślniczych,
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
placówkach administracyjnych i oświatowych (np. jako
konserwator). Jeżeli posiadają predyspozycje osobowe
i zmysł organizacyjny, mają możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, np. w formie
zakładu usługowego.
Zarobki na początek wahają się od 3000 do 5000 zł.
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MONTER SIECI
I INSTALACJI
SANITARNYCH
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