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Witamy
Kończąc edukację gimnazjalną, absolwent niejednokrotnie nie ma sprecyzowanego
kierunku dalszego kształcenia, wyboru dalszej zawodowej ścieżki edukacyjnej i często podejmuje
decyzję, która nie jest przeanalizowana oraz do końca przemyślana. Wielokrotnie zdarza się, iż
wybiera dla siebie zawód podobny do tego, który wybrali koledzy. Również rodzice w wielu
przypadkach nie są zorientowani w preferencjach zawodowych swojego dziecka i nie mogą w
profesjonalny sposób mu pomóc.
Chcąc ułatwić podjęcie tak ważnej życiowej decyzji związanej z kolejnym etapem
kształcenia, stawiamy do Państwa dyspozycji Informator 2018/2019 Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 2. Mam nadzieję, że będzie on pomocny i ułatwi zarówno absolwentom gimnazjum jak i Wam
rodzicom decyzję w wyborze odpowiedniego zawodu. Informator jest naszą ofertą, swego rodzaju
kompendium dla tych osób, które chcą podjąć decyzję o wyborze zawodu, w oparciu o rzetelne i
sprawdzone informacje.
W sposób prosty i przejrzysty, przedstawiliśmy propozycje kształcenia uczniów w naszej placówce
na poziomie technikum i szkoły branżowej I stopnia.
Absolwenci gimnazjum, którzy wybiorą kształcenie w Szkole Branżowej I Stopnia, znajdą
w Informatorze wiele pomocnych informacji o zawodzie, listę zakładów pracy w których istnieje
możliwość realizowania zajęć z praktycznej nauki zawodu i z którymi można podpisać umowę o
kształcenie praktyczne. Ułatwi to niewątpliwie wyszukanie takich pracodawców, którzy spełniać
będą oczekiwania co do jakości, rzetelności i poziomu kształcenia.
Informator zawiera podstawowe informacje o:


kierunkach kształcenia



zawodach



pracodawcach kształcących uczniów



wymaganej dokumentacji

Zachęcam gorąco do przyjrzenia się nowości w naszej ofercie dla uczniów szkoły
branżowej I stopnia. Jeśli będą mieli Państwo pytania dotyczące rekrutacji, niezbędnej
dokumentacji, kontaktów z pracodawcami, podpisywania umów o praktyczną naukę zawodu bądź
wątpliwości dotyczące procesu kształcenia - służymy pomocą, również podczas spotkania w naszej
szkole. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 61- 6400966.
Zapraszam do współpracy, której efektem będzie pracownik kompletny, kompetentny i
przygotowany na wyzwania współczesnego rynku pracy.

Maciej Mielczarek
…………………………………………………
(dyrektor ZSZ Nr 2)
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Technik
LOGISTYK

TECHNIKUM

Praktyki zawodowe uczniowie
odbywają we wrzesińskich
firmach, więcej w dalszej części
INFORMATORA !!!

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Szkoła odkrywców Talentów!!!

Kształcimy w każdym zawodzie
ujętym w rozporządzeniu MEN w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - m.in.:

mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
kucharz
sprzedawca

fryzjer

Kształcimy zawodowców!!!
3-letnia szkoła zawodowa to:
- kształcenie w Twoim wymarzonym zawodzie;
- praktyki u wybranego przez Ciebie pracodawcy;
- otrzymasz wynagrodzenie.

w tym roku to:

operator obrabiarek skrawających
- grupy w systemie klasowym;
- zajęcia praktyczne odbywają w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej;
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą uzupełnić wykształcenie w LO dla Dorosłych
(od II klasy); Prowadzimy również zapisy do Szkoły Podstawowej dla dorosłych;
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TECHNIK LOGISTYK 333107
Technik logistyk - zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem optymalizacji
korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Dlatego zawód Logistyk - obejmuje interdyscyplinarny obszar wiedzy i kwalifikacji z wielu
dziedzin, szeroko rozumianej teorii ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, handlu,
dystrybucji, tzn. działa od momentu:
Logistyk jest zatrudniany w
Pozyskiwania dóbr fizycznych
firmach logistycznych,
Zaopatrzenia
handlowych, spedycyjnych itp.
Najczęściej pracuje jako
Produkcji
koordynator zaopatrzenia i
Dystrybucji
zbytu, spedytor, przedstawiciel
Eksploatacji (konsumpcji)
handlowy lub magazynier.
do: Recyklingu zużytych dóbr
Może także pracować także
jako specjalista do spraw
sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów
czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, także jako administrator taboru i organizator transportu.
Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób
wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania
przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w
wykonywaniu powierzonych zadań.
Uczniowie w ramach kształcenia będą odbywali miesięczną praktykę zawodową we
wrzesińskich przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków, a w czasie nauki mają możliwość
doskonalenia dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Grupy językowe uwzględniają
poziomy zaawansowania językowego uczniów, a przyszli logistycy poznają także jeden język obcy
ukierunkowany zawodowo.
Uczniowie w zawodzie technik logistyk uczą się oprócz przedmiotów ogólnokształcących
także przedmiotów zawodowych tj.: przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce, język obcy
zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, elementy statystyki,
logistyka w procesach produkcji, zarządzanie zapasami i magazynem, procesy transportowe
w logistyce, dystrybucja, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
pracownia logistyczno-spedycyjna, planowanie produkcji i dystrybucji, usługi transportowospedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, pracownia przepływów zasobów i informacji.
Proponujemy naukę dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, tj. matematykę i geografię.
Zgodnie z nowym systemem kształcenia zawodowego uczniowie kształcący się w
zawodzie technik logistyk, w trakcie nauki zdają dwie kwalifikacje zawodowe:
AU.22. Obsługa magazynów – egzamin po VI semestrze
AU.32. Organizacja transportu – egzamin po VII semestrze
Edukacja kończy się egzaminem maturalnym.
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INFORMACJA O ZAWODACH
W Szkole Branżowej I Stopnia w ZSZ Nr 2 tworzone są dwa rodzaje klas na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej:
 klasy branżowe - o określonym profilu np. sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów
samochodowych. Klasa taka zostanie uruchomiona, jeśli w trakcie naboru znajdzie się
określona liczba chętnych do nauki danego zawodu. W takich klasach lekcje z przedmiotów
ogólnokształcących (np. język polski, historia), jak i teoretycznych zawodowych, odbywają
się w budynku szkoły. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach pracy,
z którymi mają podpisaną umowę o praktyczną naukę zawodu. Na zajęcia w zakładach
pracy pracownicy młodociani chodzą dwa lub trzy dni w tygodniu, zależy to od etapu
edukacyjnego (klasa I, II lub III).
 klasy wielozawodowe - w skład których wchodzą uczniowie uczący się różnych zawodów.
W takim przypadku w szkole odbywa się kształcenie tylko z przedmiotów
ogólnokształcących ( np. język polski, historia), natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów
zawodowych uczniowie zdobywają na kursach zawodowych. Kursy takie organizowane są
raz w roku szkolnym i trwają cztery tygodnie. Zajęcia praktyczne uczniowie tych klas
odbywają w zakładach pracy, z którymi mają podpisaną umowę o praktyczną naukę
zawodu. Na zajęcia w zakładach pracy pracownicy młodociani chodzą dwa, trzy lub cztery
dni w tygodniu, zależy to od etapu edukacyjnego (klasa I, II lub III).
Poniżej przedstawiamy zawody, w których kształcimy w Szkole Branżowej I Stopnia we
Wrześni, wraz z ich krótką charakterystyką. Pod każdym opisem zawodu umieściliśmy dane
zakładów pracy, w których można podpisać umowę o praktyczną naukę danego zawodu. Nie jest to
lista zamknięta. Można również podpisać taką umowę z wybranym przez siebie zakładem pracy,
który będzie spełniał warunki, by odbywało się w nim kształcenie zawodowe młodocianych.
Proszę pamiętać, że to rodzice jako prawni opiekunowie podpisują umowę o praktyczną
naukę zawodu z pracodawcą. Z jednej strony daje to sposobność kontroli poziomu kształcenia
praktycznego w danym zakładzie, z drugiej możliwość otrzymania od pracodawcy informacji
o postępach ucznia i jego zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji można zgłosić się do szkoły, i po
uzupełnieniu informacji o drodze kształcenia podjąć właściwy wybór zawodu.
Wsłuchując się w sugestie rodziców i uczniów dotyczących kształcenia w Szkole Branżowej
I Stopnia, w roku szkolnym 2018/2019 stworzymy możliwość nauki zawodu w tzw. systemie
klasowym. Oznacza to, że w zawodzie operator obrabiarek skrawających, nie trzeba będzie
potrzeby podpisywania umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu, gdyż zajęcia praktyczne
w tych grupach zawodów odbywać się będą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej
(PCPR) we Wrześni.
(patrz niżej)

Piotr Kapelak
……………………….……….
kierownik kształcenia praktycznego
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Nowość w ofercie szkoły na rok szkolny 2018/2019 !!!
Kształcenie w systemie klasowym oznacza, że:
- uczeń nie podpisuje umowy z pracodawcą;
- uczeń nie jest pracownikiem młodocianym;
- przedmioty zawodowe są prowadzone w szkole;
- zajęcia praktyczne są prowadzone w Powiatowym Centrum Edukacji
Zawodowej;
- uczeń ma ferie i wakacje;
Ilość miejsc ograniczona!!!
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

722307

Wprowadzanie nowoczesnej organizacji
i technologii wytwarzania, powoduje
konieczność kształcenia kadr o
wysokich kwalifikacjach zawodowych,
przygotowanych do obsługi obrabiarek
wykonujących złożone operacje z zakresu
różnych rodzajów obróbki skrawaniem i
zwiększającym się stopniu automatyzacji,
wynikającym między innymi z zastosowania
komputerów do sterowania maszynami.
Jednocześnie zróżnicowany postęp
techniczny w zakładach pracy będzie
powodem konieczności obsługiwania
zarówno konwencjonalnych obrabiarek
skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.
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BLACHARZ 721301
Blacharz - może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej, w
budownictwie, usługach blacharskich oraz mogą
prowadzić własną działalność gospodarczą.
Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje
zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy
wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów
z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć
z blachy. Zapotrzebowanie na rynku pracy na usługi
blacharskie jest coraz większe. Związane jest to
z
dynamicznym
rozwojem
budownictwa
mieszkaniowego, w którym coraz częściej stosuje się
blaszane pokrycia dachowe.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie blacharz
PRZEMYSŁAW POLITOWICZ
ul. WIERZBOWA 10; Bierzglinek
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4389-121

BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306
Blacharz samochodowy - rozwój przemysłu motoryzacyjnego i towarzyszący dużej liczbie
samochodów przyrost wypadków przyczyniają się do
zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa
samochodowego, dlatego uczniowie po ukończeniu nauki
znajdą zatrudnianie w zakładach produkcyjnych branży
samochodowej, warsztatach naprawczych, usługach
blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność
gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych
blacharza samochodowego daje podstawy do
wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych.
Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza
i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności
zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Pomimo iż przewidywany jest rozwój
dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, to jednak zapotrzebowanie na specjalistów w
tej dziedzinie nie powinno się zmniejszać.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie blacharz samochodowy
LECH WIKTOROWSKI
PSARY MAŁE , uL. GWARNA 6
62-300 WRZEŚNIA tel. 61 4388-510;
ROBERT KARBOWIAK
BIAŁĘŻYCE 50 F;
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4364854, 726414997;
WOJCIECH KONIECZKA
GONICE 17
62-302 GONICE
tel. 512112003;

PIOTR KOMINEK
uL. POLA 4;
62-300 WRZESNIA tel. 61 4366-532
WOJCIECH SAMELAK
KACZANOWO , ul. Kościelna 47
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4389-295;
PIOTR MARKIEWICZ
UL. SZKOLNA 7; SOKOLNIKI
62-306 KOŁACZKOWO;
tel. 61 4385-813;
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TOMASZ ORŁOWSKI
ul. Powidzka 20; Gutowo Małe
62-300 WRZEŚNIA
tel. 608016513;
TADEUSZ PAWŁOWSKI
Nowy Folwark , ul. Cicha 11
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4388-579;
MARIAN RATAJCZYK
BIERZGLINEK , UL. BUKOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4389-191, 697399897;
ZBIGNIEW STAWNY
UL. SZEROKA 5;
62-300 WRZEŚNIA tel. 61 4363-799;

JACEK ANDRZEJEWSKI
UL. KOSYNIERÓW 22;
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-089
PAWEŁ PRZYBYLSKI
Nowy Folwark ul. Skrajna 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 608016568;
SŁAWOMIR STAWICKI
CZESZEWO , UL. LEŚNA 59
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 61 4384-552;

DRUKARZ 732201
Drukarz to specjalista, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach
drukujących. Do jego obowiązków należy m. in.
przygotowanie
maszyn
i materiałów
do
procesu
drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa
maszyn drukujących a także kontrola i ocena jakości
produktów poligraficznych. Zawód drukarz jest odpowiedzią
na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania
w branży poligraficznej. Na atrakcyjność tego zawodu
wpływ mają szybki postęp technologiczny i techniczny oraz rosnące wymagania jakościowe
klientów dotyczące produktów poligraficznych. Ponad to na rynku występuje systematycznie
zapotrzebowanie na nowe publikacje wydawnicze, akcydensy oraz opakowania.
W związku z tak ogromnym zapotrzebowaniem poligrafia to bardzo dynamicznie rozwijająca się
gałąź przemysłowa, a pracodawcy oczekują na kadrę wyspecjalizowaną w procesach
poligraficznych, a w szczególności procesach drukowania.
Zakład pracy kształcący w zawodzie drukarz
Firma - „TYPOGRAF”
ul. KOSZAROWA 18
62-300 WRZEŚNIA tel. 61 6400-999;
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CUKIERNIK 751201
Cukiernik - cukiernictwo jest zawodem, który
wymaga odpowiedniego przygotowania do
wykonywania zadań zawodowych. Rynek pracy
poszukuje ludzi, którzy
posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte w toku
kształcenia zawodowego, umiejętności związane
z obsługą maszyn i urządzeń. Jednak cukiernictwo
to przede wszystkim praca rzemieślnicza.
Potrzebny jest zatem pracownik, który z zaangażowaniem i fachowością wykonywałby swoją
pracę. Na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych
metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie cukiernik
PRZEMYSŁAW KUCZORA
ul. PLATANOWA 1; BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614360-912;
ANDRZEJ SMODLIBOWSKI
ul. JANA PAWŁA II 7
62-300 WRZESNIA
tel. 614361-595;
PIEKARNIA „PSS WRZEŚNIA”
ul. OGRODOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614379-529;
EDMUND, BARBARA RATAJCZAK
ul. KRĘTA 14
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 614383-129;

CUKIERNIA „CEZAR”
ul. PRUSA 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 663768507;
KAZIMIERZ, JÓZEF BANASZAK
ul. WARSZTATOWA 9
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614366-482;
FHUP „SPRINT”
GRZYBOWO 14
62-307 GRZYBOWO
tel. 614350043;
JÓZEF STRUGAŁA
ul. SKORACZEWSKIEGO 18
62-320 MIŁOSLAW
tel. 61 4361595; 530633871;

ELEKTROMECHNIK 741201
Elektromechanik - to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości
samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny
należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki
w naszym kraju, a elektromechanicy do grupy
poszukiwanych pracowników. To na nich czeka rynek
pracy, na którym ceni się profesjonalnych pracowników
o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci
znajdują zatrudnienie przede wszystkim
w przedsiębiorstwach przemysłowych, w
przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także
w innych działach gospodarki, zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice,
technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania i kształcenia w tym
zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektromechanik
PAWEŁ LIPIECKI
UL. FABRYCZNA 34
62-300 WRZEŚNIA
tel. 608319950;
DARIUSZ TYRAN
UL. ELBLĄSKA 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4363-340; 693836693;

ZBIGNIEW STUDZIENNY
UL. KOŚCIELNA 16
62-300 WRZEŚNIA;
tel. 61 4362-103; 602746481;
TADEUSZ SZAMBELAŃCZYK
UL. PROMIENISTA 23
62-300 WRZEŚNIA
tel. 602506722;

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203
Elektromechanik pojazdów samochodowych - dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu
powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz
większe. Postęp techniki oraz technologii
wymusza zmianę w sposobie kształcenia
i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób
zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie
wystarczają wiadomości nauczane przed
kilkunastoma latami.
Elektromechanik pojazdów samochodowych to
osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także
wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe
umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce
zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją
zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
JAKUB GARBAREK
ul. DŁUGOSZA 27
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4362-845; 501618490;
JANUSZ KAPELA
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 20
62-300 WRZEŚNIA tel. 61 4363880
tel. 61 4363-880
PRZEMYSŁAW KRUSZYŃSKI
ul. FROMBORSKA 17
62-300 WRZEŚNIA
tel. 503373740
MOTO - AUTEX
ul. GNIEŹNIEŃSKA 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4363-313

DARIUSZ GÓRNIAK
ul. WRZESIŃSKA 25
62-330 NEKLA
tel. 61 4386-525, 601 986 047;
HIERONIM KONIECZNY
ul. KOŚCIELNA 2 BORZYKOWO
tel. 608678391
SEBASTIAN NATKOWSKI
ul. KLONOWA 41 BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 6402289; 509023560
TOMASZ WILIŃSKI
ul. CISOWA 1A; BIERZGLINEK
62-303 KACZANOWO
tel. 614367716
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ELEKTRYK 741103
Elektryk - jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, a celem kształcenia ucznia
w tym zawodzie przygotowanie absolwenta
mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca
kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona
jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe,
ale także świadomość i potrzebę ciągłego
doskonalenia się i pozyskiwania nowych
uprawnień. Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
- w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
- w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
- w firmach handlowych zajmujących się
sprzedażą osprzętu elektrycznego,- w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa
domowego, usługi elektroinstalacyjne).
Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektryk
KRZYSZTOF CHOŁUJ
ul. GRÓJECKA 52; PRZYBORKI
62-300 WRZEŚNIA
tel. 603917745;
MARIUSZ SOŁTYSIAK
ul. JARZĘBINOWA 1F; Gutowo
Małe
62-300 WRZEŚNIA
tel. 501623440;
PIOTR GRZEGORSKI
ul. KILIŃSKIEGO 36
62-310 PYZDRY
tel. 632767256;
BOGDAN KAŁOWSKI
ul. KILIŃSKIEGO 51
62-310 PYZDRY
tel. 63 2768-355;

TADEUSZ GŁADYSZEWSKI
ul. GNIEŻNIEŃSKA 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 663464569;
PRZEMYSŁAW GOŚCINIAK
OSOWO 19
62-304 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
tel. 606279360;
ZBIGNIEW FRĄTCZAK
ul. NOWOOGRODOWA 3
62-310 PYZDRY
tel. 632768371;
CENOS Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 22
62 -300 Września
tel. 508003034; 61 4370 827
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FRYZJER 514101

Fryzjer - fryzjerstwo jest zawodem, który
w Polsce rozwija się nieustannie, stale
podnosząc poziom oferowanych usług.
Nowe technologie, ewoluujący rynek mody,
wzrastająca potrzeba społeczna dbania
o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań
wśród nabywców usług fryzjerskich.
Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych
pracowników.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych
fryzjerów,
których
zaangażowanie
przyczyni się do podniesienia obrotów firmy
usługowej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie fryzjer
IZABELA KAŹMIERCZAK
ul. PIASTÓW 7
62-300 WRZEŚNIA
tel. 606956173;
RENATA BOROWICZ
ul. JANA PAWŁA II 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614367-381, 885585448;
ARLETA DUDEK
ul. FABRYCZNA 32/1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 691571931;
AGNIESZKA HOFFMAN
ul. DWORCOWA 43/4
62-018 KOSTRZYN WLKP.
tel. 618178-15;
MARZENA KICZKA
ul. RYNEK 13
62-300 WRZESNIA
tel. 616400-348;
SYLWIA MILCZAREK
ul. HARCERSKA 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 500125773;
Małgorzata Czerniak
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 6
62-330 NEKLA
tel. 600143401;
Marzena Strychalska
ul. KUTRZEBY 15C/31
62-300 WRZEŚNIA
tel. 698096819;

MONIKA WYSOCKA
ul. PADEREWSKIEGO 52
62-300 WRZEŚNIA
tel. 698822093;
Mirosława Ogrodowczyk
ul. SZEROKA 76
62-300 WRZEŚNIA
tel.502543546;
ILONA SZYMAŃSKA
ul. STASZICA 13
62-310 PYZDRY
tel. 509522415
Agnieszka Kartasińska
ul. FABRYCZNA 9
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614379-552;
ADRIANNA KUBIAK
ul. JASNA 5
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614363-373;
Przemysław Stepaniak
ul. SZCZECIŃSKA 34
62-300 WRZEŚNIA
tel. 603610680;
RENATA MATUSZAK
Myszakówek 8
62-410 Zagórów
TURZ MONIKA
ul. RYNEK 10/4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 609489084;
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MOŻDŻEŃ EMILIA
ul. WIELKOPOLSKA 2
62-300 WRZEŚNIA
tel. 607317547; 512223327l;
BARBARA FRĄCKOWIAK
ul. MIŁOSŁAWSKA 6
62-300 WRZEŚNIA
tel. 696072295;
ELŻBIETA GALANT
ul. SŁOWACKIEGO 10A
62-300 WRZEŚNIA
tel. 507533371;
Dorota Andrzejczak Mucha
ul. RYNEK 22
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4360-687
MANUELA BOROWIAK
ul. WARSZAWSKA 24
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614361-227;
NOWAK MAGDA
ul. KOSIŃSKIEGO 2
62-308 TARGOWA GÓRKA
tel. 614372-674;
ALICJA RATAJEWSKA
ul. KOŚCIELNA 15
62-300 WRZEŚNIA
tel. 603775155;
Firma „PROGRESS”
ul. WROCŁAWSKA 43
62-300 WRZEŚNIA
tel. 513132973;

MARZENA TOMASZEWSKA
ul. FABRYCZNA 42
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614377-496;
AGNIESZKA SOBCZAK
ul. ŁĄKOWA 12
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 607362714;

Monika Serbinowska
ul. SPÓŁDZIELCÓW 5
62-310 PYZDRY
tel. 63 2768-480;

ANETA WIATROWSKA
ul. KOŚCIELNA 15
62-300 WRZEŚNIA
tel. 601677681;

KRAWIEC 753105
Krawiec zajmuje się konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. Główne zadania zawodowe to:
rozpoznawanie materiałów odzieżowych i określanie ich
zastosowania na podstawie właściwości; dobieranie fasonu
odzieży do typu sylwetki klienta; interpretowanie rysunków
żurnalowych i modelowych oraz wykonanie prostych
projektów plastycznych; konstruowanie i modelowanie form
odzieży zgodnie z zamówieniem klienta, eksploatowanie
maszyn szwalniczych np. overlock, stębnówka, guzikarka,
dziurkarka i urządzeń odzieżowych: pras i manekinów
prasowalniczych; obsługiwanie programów komputerowych
wspomagających realizację zadań zawodowych, wykonanie
i montowanie węzłów technologicznych odzieży, wykonanie
różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych;
wykonanie przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie
z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie produkcji odzieży,
zorganizowanie własnej działalności gospodarczej związanej z produkcją odzieży; współdziałanie
z innymi pracownikami.
Zakład pracy kształcący w zawodzie krawiec
CELINA FISZER
Zakład Krawiecki
GUTOWO WIELKIE 3 A
ul. Fabryczna 42
62-300 WRZEŚNIA tel. 614363-738; 62-300 Września tel. 501 482 147

KUCHARZ 512001
Kucharz - gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową, a rynek
gastronomiczny jest rynkiem wciąż się rozwijającym.
W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest
nasycony,
liczba
zakładów
gastronomicznych
przypadających na 1000 mieszkańców jest kilkakrotnie
niższa niż w innych krajach europejskich, co daje
powody by sądzić, że wciąż przybywać będzie miejsc
pracy dla kucharza.
Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz
częstszego spożywania posiłków poza domem i
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korzystania z usług gastronomicznych, nawet z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i
świąt, jak np. kolacja wigilijna.
Obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach należy wnioskować, że
kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów.
Z badań opinii publicznej wynika, że prawie trzy czwarte Polaków uważa zawód kucharza za
atrakcyjny, tyle samo postrzega go jako dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Prawie 16% uważa także, że zawód kucharza jest gwarancją wysokiego
wynagrodzenia. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami
medialnymi. Inną przyczyną kształcenia w tym zawodzie jest możliwość zatrudnienia na rynku
europejskim.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie kucharz
Restauracja „ALEKSANDRA”
Aleksandra Drzewiecka
ul. Gnieźnieńska 32a; 62-300 Września;
tel. (061) 436-36-60
„CAPRI” – Caffe-Pizza-Grill
Sławomir Kierzek
ul. Warszawska 32; 62-300 Września
tel. 616-402-071
Bar, zajazd - „DAKAR”
Danuta Radziejewska
ul. Szkolna 7; 62-307 Borzykowo
tel. 602456238, 61 4385-376
Restauracja - „POD JESIONAMI”
Dorota Kubczak
ul. Kolejowa 10; 62-300 Września
tel. (061) 436-16-53 wew. 29
„Dworek Zacisze”–Hotel, Restauracja
Mirosław Urbaniak
Bierzglinek
ul. Bukowa 56; 62-303 Kaczanowo
tel. (061) 438-90-72

Restauracja „AUSTERIA”
Sokołowo; Ul. Bitwy pod Sokołowem 2
62-300 Września;
tel. 061 438-75-41
Hotel, Restauracja - „CZARDASZ”
Irena Czarnecka
ul. Czerniejewska 4d; 62-300 Września
tel. 061 436-62-72
Restauracja - „MARGERITTA”
Bernadetta Gasik
ul. Rynek 24; 62-300 Września;
tel. (061) 436-52-42;
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
Opiekun: Danuta Marciniak
ul. Szkolna1; 62-300 Września
tel. 061 436-01-64
Firma „TUTTI-FRUTTI”
Mirosław Lisiecki
ul. Warszawska 2; 62-300 Wrześni
Białężyce 1; 62-300 Wrześni
tel. 61 4360-084, 602642692;

Restauracja „WE-WE”
ul. RYNEK 7
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 6402-100;
Hotel Restauracja” BOSS”
ul. Plac Wiosny Ludów 16
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 61 4382-018;
Hotel Restauracja
ul. Poznańska 10 A
62-330 NEKLA
tel. 61 4354-016;
Przedszkole „MIŚ USZATEK”
Ul. Kilińskiego 9
62-300 WRZEŚNIA
tel. 663 380 516;

SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Krakowska 1
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 43851-315
Hotel „KOSMOWSKI”
ul. Wrocławska 43
62-300 WRZEŚNIA
tel. 696 048 831; 61 4386-529
Restauracja - „AVOCADO”
ul. Batorego 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 506 865 501;
Hotel „Country Club – na skraju lasu”
Robert Rogaliński
ul. Mostowa 1 Nowy Folwark
62-300 Września tel. 510 066 698
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Gościniec - Liliowy Staw
Małachowo 60; 62-230 WITKOWO
tel. 502 670 910;
ZSTiO
ul. Kaliska 2; 62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4360-515
Restauracja Szafran – Aneta Miara
ul. Lipowa 12; 62-302 Węgierki
tel. 61 6770-435
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Słowackiego 41; 62-300 Września
tel. 61 4366-685, 61 4360-217;

Przedszkole „SŁONECZKO”
ul. 3 MAJA 4; 62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-937;
Restauracja „PAVILON”
ul. Zamkowa 1; 62-310 PYZDRY
tel. 693 298 387
Restauracja Beja – Beata Tulska
ul. Klubowa 5;
62-322 Orzechowo
tel. 61 4371-550
HOTEL BARCZYZNA
Barczyzna 12
62-330 Nekla
tel. 616110225, 603995368

LAKIERNIK 713201
Lakiernik - może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych z różnych branż, w szczególności
w branży samochodowej, w usługach, może też
prowadzić własną działalność gospodarczą.
Lakiernik samochodowy napraw lakierniczych
sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera
sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej
i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych
technologii, lakierów i materiałów
pomocniczych. Do jego obowiązków należy też
obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych.
Praca z samochodami używanymi wymaga od
lakiernika do opanowania dodatkowych umiejętności związanych z wyrównaniem powierzchni,
demontażem i ponownym montażem pojazdu. W związku ze stałym rozwojem branży
samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i
zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym i pomocniczym
zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło. Pomimo stałej
komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie nadal najważniejsze są kompetencje
i umiejętności specjalistyczne, kształcone w procesie edukacji zawodowej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie lakiernik
ZENON OWCZARZAK
KRZYSZTOF BAGROWSKI
JAN SZCZECIŃSKI
ul. OBJAZDOWA 15
Przyborki, ul. GRONOWA12
Psary Małe , ul. Gwarna 8
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZESNIA
tel. 61 4367-939;
tel. 61 4388-766;
tel. 61 4382451, 604172416;
ROBERT CHOJNACKI
WIESŁAW GRABOWSKI
MICHAŁ RATAJCZAK
NADARZYCE 7A
ul. WRZESIŃSKA 2
ul. OGRODOWA 5
62-300 RZEŚNIA
62-301 WĘGIERKI
62-300 WRZESNIA
tel. 0606244063;
tel. 61 4387-213;
tel. 61 4360-808;
DANIEL BOROWICZ
ROMAN STAWICKI
ul. Księdza Twardego 1
BAGATELKA 9/1
MARZENIN;
62-320 MIŁOSŁAW
62-300 WRZEŚNIA;
tel. 61 4382-328;
tel.614388-060;
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MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych związanych
z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków
transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.
W przypadku zakładu naprawczego zadania
zawodowe dotyczą także demontażu i montażu
pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu,
regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
powinien być również przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych z zakresu
diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych,
maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie
gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od
poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może
samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu
rolniczego.
Zakład pracy kształcący w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
ARTUR KLAMECKI
ul. WRZESIŃSKA 38
62-306 KOŁACZKOWO
tel. 502526574;
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103
Mechanik pojazdów samochodowych - na liście
zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się
te, które mają związek z rozwojem nowych technologii,
rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki
i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim
zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych −
kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą
współczesnych pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na
rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z
zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone
w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się
specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
16

Zakłady pracy kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
ADAM JAŃCZAK
Eugeniusz Pietraszak
JERZY KORZYNIEWSKI
ul. OBJAZDOWA 31
ul. Powidzka 27; Gutowo Małe
ul. WRZESIŃSKA 44 A
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
62-330 NEKLA
tel. 603397733, 506048380; tel. 61 4350-088, 601766222;
tel. 614386-520;
ZBIGNIEW BANASZAK
MACIEJ BANDOSZ
Krzysztof Kaźmierczak
ul. KOSYNIERÓW 45
ul. WRZESIŃSKA 20
ul. OSIEDLOWA 22
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
62-301 WĘGIERKI
tel. 614367-693, 605937800; tel. 61 4386-503, 509516267;
tel. 614387-228, 606313036;
MAREK NAWROCIK
DANIEL BOROWICZ
PIOTR IZYDOREK
ul. KOŁOBRZESKA 21
ul. ks. Twardego 11; Marzenin
ul. GNIEŹNIEŃSKA 12 A
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614365-838, 515289660; tel. 614388-060; 614388-030;
tel. 601295773;
JANUSZ BUKOWSKI
MOTO-AUTEX
RYSZARD KUBIAK
ul. ŻWIRKI I WIGURY 29 ul. GNIEŹNIEŃSKA 14
ul. RÓŻANA 6
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
62-330 NEKLA
tel. 614362-882, 503048666; tel. 614363-314; 61 4363-141;
tel. 603228837;
ZBIGNIEW PŁOCKI
M. G. SAMELAK
WOJCIECH SAMELAK
SOKOŁOWO , UL. BITWY
KACZANOWO ,
ROMAN KASPROWICZ
ul. OBJAZDOWA 19 B
POD SOKOŁOWEM
ul. KOŚCIELNA 47
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
622-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4367-336;
tel. 614387-606; 506028965;
tel. 614389-295; 57146421
Wacław Lepczyński
PIOTR MARKIEWICZ
PIOTR MIELCAREK
ul. OBJAZDOWA 2
ul. Szkolna 7; Sokolniki
ul. STAROWIEJSKA 6
62-300 WRZEŚNIA
62-360 KOŁACZKOWO
62-322 ORZECHOWO
tel. 61 4360-866
tel. 614385-813, 600285510;
tel. 601052268
ANDRZEJ BIEGAŃSKI
ZBIGNIEW OLEJNICZAK
TOMASZ ORŁOWSKI
ul. KILIŃSKIEGO 10
OPATÓWKO 44
ul. Powidzka 2A;Gutowo Małe
62-310 PYZDRY
62-330 NEKLA
62-300 WRZEŚNIA
tel. 63 2768-331;
tel. 61 4388-869;
tel. 608016513;
A.M.R. Owczarzakowie
EUGENIUSZ PAWLAK
ZBIGNIEW BACHORSKI
ul. ZIELONOGÓRSKA 7
ul. SZKOLNA 33
ul. Wrzesińska 45; TOMICE
62-300 WRZEŚNIA
62-306 KOŁACZKOWO
63-308 GIZAŁKI
tel. 614360-809, 602732471; tel. 614385-351, 693836678;
tel. 604967127;
JACEK ANDRZEJEWSKI ANDRZEJ JEZIERSKI
ANDRZEJ KULMA
ul. KOSYNIERÓW 22;
RUDA WIECZYŃSKA 2
ul. OGRODOWA 26
62-300 WRZEŚNIA
63-308 GIZAŁKI
62-330 NEKLA
tel. 61 4361-089;
tel. 502527392;
tel. 61 4386-403;
GRZEGORZ SKORUPKA Spółdzielnia Kółek Rolniczych
SŁAWOMIR STAWICKI
ul. MOSTOWA 6
ul. PAŁCZYŃSKA 7
CZESZEWO ul. LEŚNA 59
62-310 PYZDRY
62-320 MIŁOSŁAW
62-300 WRZEŚNIA
tel. 63 2768-462;
tel. 614383-017;
tel. 61 4384-552
MIROSŁAW SZCZEPANIAK
ZBIGNIEW STAWNY
DANIEL SYROCKI
ul. SZEROKA 5
ul. KOSYNIERÓW 69
ul. OBJAZDOWA 10
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZESNIA
62-300 WRZEŚNIA
tel. 603671430;
tel. 61 4366978;
tel.614360-219; 603601892;
MAREK WĄSIK
IRENEUSZ CZERNIAK
Tadeusz Wyrozumialski
ul. SŁOWACKIEGO 1
ul. SZYBSKA 16
ul. LEŚMIANA 6
62-320 MIŁOSŁAW
62-310 PYZDRY
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614382-373; 609994754; tel. 502295692;
tel. 61 4364773; 691735358;
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Włodzimierz Wośkowiak
WIERZBOCICE 4
62-400 SŁUPCA
tel. 606480677;

ELEKTRONIK 742117
Elektronik – to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości
samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej
pracy. Elektronik wykonuje prace związane
z montażem elektrycznym i mechanicznym układów
i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem
instalacji urządzeń elektronicznych i ich konserwacją.
Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra
koordynacja wzrokowo - ruchowa.
Elektronik może znaleźć pracę w zakładach
przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach
instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, w warsztatach naprawczych urządzeń
oraz aparatury elektronicznej i automatyki, w specjalistycznych placówkach handlowych. Może
prowadzić własną działalność gospodarczą. Monter elektronik ma duży wybór rodzaju pracy: może
pracować w zespole przy produkcji serii wyrobów lub małej firmie, wykonując różnorodną pracę
z zakresu instalacji, konserwacji i napraw.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie monter elektronik
GRZEGORZ DĘBICKI JANUSZ GRZEGOREK
TOMASZ WILIŃSKI
ul. PIASTÓW 16
ul. JANA PAWŁA II 17
ul. CISOWA 1A;
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
BIERZGLINEK
tel. 61 4367-212;
tel. 601794203; 61 4362-528; 62-303 KACZANOWO
tel. 614367716;

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - instalacje sanitarne są integralną częścią
większości obiektów budowlanych, w tym wszystkich
budynków. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne,
ciepłownicze i gazowe są niezbędne do rozprowadzenia
mediów do obiektów budowlanych, w tym wszystkich
budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Monterzy
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych należą do grupy
poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na
profesjonalnych monterów, których wiedza i
zaangażowanie przyczyni się do podniesienia standardów
jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu
oraz technicznego wyposażenia budowli i budynków. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną
jednoosobową firmę handlową. Analiza internetowych ofert pracy, wykazuje, że obszarem
w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianego rynku usług
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instalatorstwa sanitarnego. Najwięcej ofert pracy w branży „instalatorstwo sanitarne” skierowanych
było do wykonawców – monterów instalacji i urządzeń sanitarnych;
Zakłady pracy kształcące w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
MAREK FIBIKOWSKI
ul. PLATANOWA 7 BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA tel. 614389-169;
STANISŁAW MATUSZAK
ul. SŁONECZNA 7 CZESZEWO
62-322 ORZECHOWO tel. 601053966;
IRENEUSZ GUMIENNY
ul. OSIEDLOWA 32
62-302 Węgierki tel. 601620907

Firma „KLAFS - SP. Z O. O.”
ul. NIEPODLEGŁOŚCI 13
62-320 MIŁOSŁAW tel. 614383-063;
ADAM WARCZYGŁOWA
ul. DOLNA 12
62-300 MIŁOSŁAW tel. 509446010;

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 742202
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji,
które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie
i utrzymanie linii i urządzeń telekomunikacyjnych
oraz konfigurowanie i testowanie urządzeń
telekomunikacyjnych. Umiejętności praktyczne są
wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki
analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową
z zakresu urządzeń i systemów
telekomunikacyjnych. Osoba posiadająca
wykształcenie w tym zawodzie może pracować
w firmach i zakładach telekomunikacyjnych.
Zakład pracy kształcący w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
KRZYSZTOF SENDEK
ul. KOŚCIUSZKI 56
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614366-710;
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie - wykonuje w obiektach
budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty
malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie
i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje:
wykonywanie ścianek działowych, sufitów
podwieszanych oraz wykonywanie obudów
konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin
ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko
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tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem
różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie
posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych,
wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe
obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych
oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje
przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach
budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie
wykonującej roboty wykończeniowe.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

WALDEMAR ANDRYSZAK
ul. TUHEGO 4; 62-300 WRZEŚNIA
tel. 614361-453; 600534787;
CZESŁAW FÓRMANIAK
ul. ŁĄKOWA 54; 62-320 MIŁOSŁAW
tel. 614382-650;
JANUSZ FOGT
ul. GRUNWALDZKA 81
62-300 WRZEŚNIA
tel. 660176714
JERZY OBER
ul. ORZECHOWA 5; Bierzglinek
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614389-158;
JACEK KŁODZIŃSKI – instalatorstwo
GUTOWO WIELKIE 6A
62 – 302 Węgierki tel. 604262 160

Firma - „WEXEL”
ul. ŻYTNIA 1 PSARY MAŁE
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614388- 829;
ŁUKASZ KRZYŻAŃSKI
ul. LEŚNA 107 B CZESZEWO
62-322 ORZECHOWO
tel. 695488068;
JAN ZIELIŃSKI
uL. TARGOWA 40;
62-310 PYZDRY
tel. 632768-528;
Zakład usługowy „JARKO” – J. Krzyżański
ul. B. Chrobrego 2 62 – 300 Września
tel. 508 067 333
DANIEL KLIMCZAK
ul. Kościelna 11/7, 62- 300 Września
tel. 661 694 359

MURARZ-TYNKARZ 711204
Murarz - tynkarz - budownictwo należy do rozwijającej
się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Budowlańcy
należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju
i
poza granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju
oczekują na profesjonalnie przygotowanych
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa,
istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy.
Absolwenci szkoły mogą prowadzić własną działalność
gospodarczą. Absolwent szkoły mający potwierdzone
kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy w Polsce, a
dodatkowo legitymujący się umiejętnościami posługiwania się językiem obcym zawodowym, także
poza granicami naszego kraju.
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Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony na
stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w
rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie murarz –tynkarz
IDZI KUBIAK
ul. Konopnickiej 13
62-330 NEKLA
tel. 61 4372096;
MACIEJ
KOZŁOWSKI
ul. Jabłoniowa 30
62-321 ORZECHOWO
tel. 61 4371-549;

MARIUSZ LEŚNIEWSKI
PSARY POLSKIE 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 601976013;
PRZEMYSŁAW
BARTKOWIAK
ul. Wiewiórowskiego 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4389-217;

WEXEL
ul. Żytnia 1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4388-726;
REM-BUD
PSARY POLSKIE 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4366-101;

STAMMAR
ul. Staszica 14
62-300 Września
tel. 539 388 970

PIEKARZ 751204

Piekarz - to zawód w którym poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy
oczekuje na profesjonalnie wyszkolonych piekarzy,
których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się
do uzyskania na rynku pieczywa o pożądanych
walorach smakowych i zdrowotnych. Analiza
internetowych ofert pracy, wykazała, że na rynku
pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach
piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii
wytwarzania. Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest
również w krajach Unii Europejskiej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie piekarz
PIEKARNIA PSS WRZEŚNIA
KAZIMIERZ, JÓZEF BANASZAK
ul. OGRODOWA 4
ul. WARSZTATOWA 9
62-300 WRZEŚNIA tel. 614379-529; 62-300 WRZEŚNIA tel. 614366-482;
WIESŁAW LEWANDOWSKI
EDMUND, BARBARA RATAJCZAK
ul. BEUTLERA 5
ul. KRĘTA 14
62-330 NEKLA tel. 614386-037;
62-320 MIŁOSŁAW tel. 614383-129;
ACHIM STASZAK
JÓZEF STRUGAŁA
ul. B. PRUSA 20
ul. SKORACZEWSKIEGO 18
62-300 WRZESNIA
62-320 MIŁOSLAW
tel. 614362-011;
tel. 61 4361595; 530633871;
WALDEMAR WIDZ
JAN MATYSIAK
ul. WIEJSKA 2 KACZANOWO
ul. WRZESIŃSKA 38 TOMICE
62-300 WRZEŚNIA
63-308 GIZAŁKI
tel. 614366-677;
tel. 627411-441;
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PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 911205
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - kształcenie w zawodzie odbywa się wyłącznie dla
osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje
szeroki asortyment prostych czynności w hotelach
i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie,
najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy
wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką
obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich
wymagań; wykonuje prace porządkowe w pokojach dla
gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje
się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym), wykonuje prace pomocnicze w kuchni
(obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe,
nakrywanie stołów i zbieranie naczyń), wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy
i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze),
dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników,
klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).
Zakład pracy kształcący w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
DWOREK ZACISZE
ul. BUKOWA 56 BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614389-072;

ROLNIK

613003

Rolnik - osoby posiadające wykształcenie w zawodzie rolnik z zasady pracują we własnych lub
rodzinnych gospodarstwach rolnych. Mogą jednak
wykonywać pracę najemną w gospodarstwach
i przedsiębiorstwach rolnych. Największe zapotrzebowanie na
pracowników w tych gospodarstwach występuje sezonowo
wiosną latem i jesienią. Przez cały rok na zatrudnienie mogą
liczyć pracownicy w produkcji zwierzęcej. Odsetek
gospodarstw korzystających z pracy najemnej się zwiększa
i stąd w niewielkim stopniu, ale wzrasta, zapotrzebowanie na
pracowników wykształconych w zawodzie rolnik.
Odpowiednio wykształceni rolnicy będą więc zastępować pracowników niewykwalifikowanych.
Praca odbywa się w środowisku naturalnym i ważne jest jak człowiek ją wykonujący rozumie jej
znaczenie i własny wpływ na jakość życia drugiego człowieka oraz stan tego środowiska.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie rolnik
MACIEJ WASZAK
ul. WRZESIŃSKA 36
62-306 KOŁACZKOWO
tel. 614385-192;

ELŻBIETA I WIESŁAW SZUBA
KLEPARZ 38
62-300 WRZEŚNIA
tel. 693836631;
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JERZY WALKOWIAK
SKOTNIKI
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614382759;

ANDRZEJ NOWAK
CHOCICZA 29
62 – 300 Września
tel. 788 440 458

MACIEJ JANKOWSKI
ZAMOŚĆ 6
62-310 Pyzdry
tel. 632768536

SPRZEDAWCA - 522301
Sprzedawca - handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Kompetentny
i profesjonalny sprzedawca należy do grupy
poszukiwanych pracowników, od których
zaangażowania uzależnione jest podniesienie
obrotów firmy handlowej.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną
jednoosobową firmę handlową. Analiza
internetowych ofert pracy, wykazuje, że
obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej
znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej
sprzedaży.
Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych jest do: sprzedawców, handlowców
i przedstawicieli handlowych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie sprzedawca
CUKIERNIA SZWARC
ul. JANA PAWŁA II 7
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-595;
Sklep wielobranżowy „ALMA”
ul. WIOSNY LUDÓW 21
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 512330918;
HURYSZ MAGDALENA
ul. CHROBREGO 44
62-300 GNIEZNO
tel. 602 315 004;
TWÓJ MARKET
ul. Piastów 16
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4364-311;
Sklep „JANMAJER”
ul. SIENKIEWICZA 6
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4367-462;
Sklep „ 5-10-15”
ul. SIENKIEWICZA 1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 740852205;

Sklep „ANEX”-wielobranżowy
ul. KOLEJOWA 10
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-432;
Krzysztof Zalewski
ul. CHROBREGO 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 667 286 098
Sklep „PIAST”
ul. SIENKIEWICZA 17
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 6401-640, 697108407
ART. PRZEMYSŁOWE
ul. KOŚCIELNA 1
62-320 MILOSŁAW
tel. 61 4382-451, 508355324;
Sklep „OSKAR”
ul. RYNEK 22
62-300 WRZEŚNIA
tel. 512314379;
Dorota Andzejak Mucha
ul. RYNEK 22
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4360-687;
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Sklep „KACPER”
ul. SIENKIEWICZA 10
62-300 WRZEŚNIA
tel. 505111096;
SALON MODY MĘSKIEJ
ul. FABRYCZNA 6
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4367-478, 693169800
MASTER SPORT
ul. JANA PAWŁA II 33
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4350 951
Sklep „MATTEO”
ul. 68 PUŁKU PIECHOTY
62-300 WRZEŚNIA
tel. 609817351
Sklep „ADAMS”
ul. MIŁOSŁAWSKA 10
62-322 ORZECHOWO
tel. 61 4371-082;
Sklep „LAURA”
ul. Dzieci Wrzesińskich 1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 519138150;

Firma „MALKO”
ul. SIENKIEWICZA 19
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4377-104
SKLEPY „SPOŁEM”
ul. SĄDOWA 1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4350-018
Pasmanteria „SZPULECZKA”
ul. POZNAŃSKA 10
62-310 PYZDRY
tel. 63 2135-112;
F. H. Sklep Targowa Górka
ul. ŚREDZKA
62-330 TARGOWA GÓRKA
tel. 604606521;
Sklep „TOP SECRET”
ul. RYNEK 1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 730052213 ;
Sklep „ABRO”
ul. NIEPODLEGŁOŚCI
62-310 PYZDRY
tel. 795506781;
Sklep „VEGAS”
ul. Dzieci Wrzesińskich 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4362-368;
F. H - NOWAK
ul. POZNAŃSKA 5 A
62-310 PYZDRY
tel. 600661661;
Sklep „AB ELEKTRONIK”
ul. PIASTÓW 16
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4367-212;
GS WRZEŚNIA
ul. KOLEJOWA 10
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-718;
PPHU Zakład Przetwórstwa
Mięsnego ul. Wrocławska 18A
62-310 Pyzdry
tel. 606625347

Sklep „U ANI”- Bierzglinek
ul. ŚWIERKOWA 10
62-300 WRZESNIA
Tel. 61 4389-102
Sklep „ELEKTROMARKET”
ul. BATOREGO 10
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4365-739
Firma „PROGRESS”
ul. WROCŁAWSKA 43
62-300 WRZEŚNIA
tel. 513132973;
Ewa Jaśniewicz –Jankowska
ul. JANA PAWŁA II 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4365-226;
Firma Handlowa Psary Małe a.
ul. Dojazdowa 5 Sklep Targowa
Górka 62-300 WRZEŚNIA
tel. 604 606 521;
Sklep „ABC”
ul. DWORCOWA 1 A
62-330 NEKLA
tel. 515240191;
Sklep „ KOLOR”
PL. WIOSNY LUDÓW 11
62-320 MIŁOSŁAW
tel.510290630;
SKLEP UPOMINEK
ul. Miłosławska
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4366-788
Małgorzata Tomaszewska
ul. KILIŃSKIEGO 46
62-310 PYZDRY
tel. 696094817;
PAWEŁ URBANIAK
ul. SPOKOJNA 4
62-305 SOKOLNIKI
tel. 727521-355;
Sklep wielobranżowy
ul. Szybska 18
62-310 PYZDRY
tel. 698 105 343;
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Kwiaciarnia „MACIEJKA”
ul. WARSZAWSKA 1
62-300 WRZESNIA
tel. 61 4379-545
Sklep „BIMEX”
ul. KOŚCIUSZKI 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4366-283
Sklep „TYPOGRAF”
ul. BATOREGO 5
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4361-491;
Sklep Spożywczy
ul. KILIŃSKIEGO 46
62-310 PYZDRY
tel. 696094817;
Sklep „INSTAL”
ul. WRZESIŃSKA 16
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 512330918;
Sklep spożywczo - przem.
ul. SZYBSKA 7
62-310 PYZDRY
tel.63 2768-629;
Sklep „JANBUT”
PL. METZIGA 1
64-100 LESZNO
tel. 604292391;
Sklep „ ADAMS”
PLAC WIOSNY LUDÓW 9
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 61 4383-396;
Sklep GS „ SIÓDEMKA”
ul. WRZESIŃSKA 29
62-310 PYZDRY
tel. 63 2768-120;
Sklep „ROL-MIX”
ul. KOŚCIUSZKI 11
62-310 PYZDRY
tel. 604462204;

STOLARZ 752205
Stolarz - wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi,
schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki, itp.
Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe,
zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze
wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Dobiera
i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej
drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze.
Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań
zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową,
prowadzi
suszenie,
skrawanie,
klejenie
oraz
wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich.
Montuje wyroby w całość. Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach.
Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy, jak również w krajach UE.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie stolarz
Adam , Kazimierz Podlewscy
ul. STOLARSKA 4
62-306 BORZYKOWO
tel. 61 4385-035
Jarosław Ratajczak
BIAŁE PIĄTKOWO
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 614382-372;
MACIEJ JASKUŁECKI
ul. ORZESZKOWEJ 26
62-330 NEKLA
tel. 606723757;
Genowefa Kiernikowska
ul.Boh.II Wojny Światowej 32
62-305 SOKOLNIKI
tel. 61 4385-844; 606680782;
PAWEŁ MACHIŃSKI
ul. GÓJECKA 26; Przyborki
62-300 WRZEŚNIA
tel. 607922490;
EUGENIUSZ PODLEWSKI
UL. KASZTANOWA 19
62-306 KOŁACZKOWO
tel. 61 4385-291
PAWEŁ ŚRÓDA
ul. Legionów 12
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 614382-109;
Hieronim, Maciej Tomczak
ul. B. PRUSA 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614360-930; 60156067

Firma - „KLAFS”
BAGATELKA 2
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 614382-929;
Marek Abramowicz
ul. STASIEWSKIEGO 29
62-300 Września
Tel. 604851162
Firma „DREWSTYL”
ul. SPORTOWA 15
63-025 PIĘCZKOWO
tel. 661915780;
PIOTR KRECZMER
ul. ZDROWOTNA 6
62-305 SOKOLNIKI
tel. 614385-944; 608489784
TAMAR - Marchwiccy
ul. KALISKA 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614362943; 614365524
JERZY GRYCZKA
ul. SPORNA 26
62-018 SWARZĘDZ
tel. 616511-860;
Kazimierz Szambelańczyk
ul. Ogrodowa 5; Zasutowo
62-330 NEKLA
tel. 614386-847;
Elżbieta Trzusło-Blachowska
DŁUSK 15
62-310 PYZDRY
tel. 608270248;
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KRZYSZTOF DUSZYŃSKI
ul. KRÓTKA 1; ZASUTOWO
62-330 NEKLA
tel. 614386-941;
W. M. IMBIEROWICZ
ul. GRUNWALDZKA 54
62-300 WRZEŚNIA
MAREK KOKOCIŃSKI
ul. BRZOZOWA 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 602159-674;
PIOTR KWIATKOWSKI
ul. Ostrowska 8 Gutowo Małe
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614388-325; 501034643;
ZBIGNIEW DRAGON
MIKUSZEWO 55
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 61 4384-494; 509759779;
WOJCIECH SOWACKI
ul. SZKOLNA 22
62-420 STRZAŁKOWO
tel. 601920752;
ZDZISŁAW TĄDROWSKI
UL. WRZESIŃSKA 15
62-330 NEKLA
tel. 614386-492;
Marek Abramowicz
ul. Stasiewskiego 29;
62-300 Września;
tel. 604851162

ŚLUSARZ 722204

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

Ślusarz - jego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja
i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów,
narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi
pracami wykonywanymi przez ślusarza są m.in.
wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów
i uchwytów obróbkowych, obróbka, montaż
i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń.
Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach
produkcyjnych z różnych branż, budownictwie,
usługach, administracjach budynków, mogą
prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje
podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik
monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego
przekwalifikowania się.
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze
zatrudnienia. Dominującym układem
czynności w zawodzie są prace ustawcze
i obróbkowe, które wykonuje pracownik
zajmujący się wytwarzaniem części maszyn
na obrabiarkach konwencjonalnych
i obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Działalność zawodowa obejmuje między
innymi: przygotowywanie stanowiska pracy
(zaznajamianie się z rysunkiem technicznym
lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do
pracy), ustawianie parametrów
i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy
pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku
i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie
obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach
produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem
i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych
i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Perspektywa
rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuj się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu
składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na
plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice,
technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia
w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.
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Zakłady pracy kształcące w zawodach ślusarz i operator obrabiarek skrawających
„ROLMUS” - Mieczysław
Szymkowiak; ul. Akacjowa 6.
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614366-754; 614360-979;
Firma - „REM-BUD”
PSARY POLSKIE 8
62-300 WRZEŚNIA
tel. 601976013;
TOMASZ NOWAKOWSKI
ul. ZAWODZIE 9
62-330 NEKLA
tel. 614386-069;
„STOMIL”- NEKLA
ul. GNIEŹNIEŃSKA 6
62-330 NEKLA
tel. 61 4359-200;
BOGDAN WSZELAKI
UL. RACIBORSKA 7
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614361-985;
KRISPOL Sp. Z o.o.
ul. Budowlana 1 Psary Małe
62-300 Września
tel. 61-6624-100

HENRYK NOWACZYK
UL. BRZOZOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614364-883; 502503815;
JAN MACHYŃSKI
ul. CZERNIEJEWSKA 4
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614365-332;
MAREK MIKOŁAJCZAK
ul. DŁUGA 6; Szymanowice
63-308 GIZAŁKI
tel. 627411-129;
GRZEGORZ DĘBICKI
ul. PIASTÓW 16
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614367-212;
Powiatowe Centrum
Edukacji Zawodowej
ul. Wojska Polskiego1
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614377-417;
KOS ELEKTROSYSTEM
ul. Polna 7a
62-300 NEKLA
tel. 61-6403-696

ZDZISŁAW DZIUBARCZYK
ul. WRZESIŃSKA 14
63-308 GIZAŁKI
tel. 627411-320;
MARCIN SZYMAŃSKI
ul. KILIŃSKIEGO 48
62-310 PYZDRY
tel. 696605577;
Firma „SPAWSTAL”
ul. Szarych Szeregów 14
63-300 ŚRODA WIELP.
tel. 61 2852-545;
DAMIAN BROMBEREK
ul. OPOLSKA 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 616402-631;
KRZYSZTOF KONIECZNY
ul. BRZOZOWA 1
62-410 ZAGÓRÓW
tel. 632761-336;
MIKROMA
ul. Batorego 4
62-300 Września
tel. 61-4370-159

TAPICER 753402
Tapicer - Polskie firmy oferujące meble tapicerowane odnoszą coraz większe sukcesy, zdobywając
europejskie rynki. Głównymi odbiorcami naszych
wyrobów tapicerowanych są Niemcy, Francuzi i
Brytyjczycy. Na popularność naszych wyrobów mają
wpływ m.in., jakość, cena oraz atrakcyjne wzornictwo.
Wśród mebli tapicerowanych dużym zainteresowaniem
cieszą się m.in.: wersalki, kanapy, sofy, fotele
rozkładane itp. Ich produkcja w Polsce jest znaczna, co
wpływa na wielkość eksportu.
Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż
zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Zawód tapicer
należy do grupy zawodów rzemieślniczych, poszukiwanych na rynku pracy, gdyż liczba
absolwentów jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb pracodawców i klientów. Postęp
technologiczny wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności
dla osób zajmujących się tapicerstwem.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie tapicer
ZAKŁAD STOLARSKO-TAPICERSKI
MAREK BŁASZCZYK ul. BRZOZOWA 14
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614365-990; 603309040;
ANDRZEJ GMEREK
NADARZYCE 3
62-300 WRZEŚNIA
tel. 60367145
RYSZARD MACIEJEWSKI
ul. JANA PAWŁA II 26
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614361-135; 517232433;
ŁUCJAN STRÓŻEWSKI
ul. STASIEWSKIEGO 18
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614360-312;

JACEK DOBRZYŃSKI
ul. KOSYNIERÓW 93
62-300 WRZEŚNIA
tel. 614363-186; 505056751;
MAREK KAZIMIERSKI
ul. WRZESIŃSKA 26; BORZYKOWO
62-310 PYZDRY
tel. 614385-12;
ANDRZEJ PODLEWSKI
UL. STOLARSKA 4
62-306 BORZYKOWO
tel. 614385-035;

WĘDLINIARZ 751107
Wędliniarz swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań
należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów
mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach
zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego
konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu
przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce
najwyższej jakości, odpowiednio je przechować
i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem
wędliniarza jest produkowanie szerokiego
asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych
i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładzie przetwórstwa
mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych
technologiach. Produkcja przetworów mięsnych należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki
w naszym kraju. Fachowcy w tej branży należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek
pracy oczekuje na profesjonalnych wędliniarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni
się do uzyskania na rynku mięsa i jego przetworów o szerokim asortymencie, pożądanych walorach
smakowych i zdrowotnych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie wędliniarz
STANISŁAW OPIELSKI
ul. SZKOLNA 5
62-305 SOKOLNIKI
tel. 614385-852;
GRZEGORZ PASZAK
ul. WROCŁAWSKA 18 A
62-310 PYZDRY
tel. 606625347;

TADEUSZ I ZBIGNIEW NAJTKOWSCY
ul. WRZESIŃSKA 21
62-330 NEKLA
tel. 614386-419;
KRYSTYNA TABACZKA
MURZYNOWO KOŚCIELNE 41
63-014 DOMINOWO
tel. 612851836;
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PPHU Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Paszak Grzegorz; ul. Wrocławska 18A
62-310 Pyzdry
tel. 606625347
ZŁOTNIK - JUBILER

371305

Złotnik-jubiler wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych (złota, srebra, platyny), które
mogą być wykorzystywane jako ozdoby (np.
pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), czy
też jako przedmioty użytkowe (przykładowo:
dzbany, puchary, cukiernice, patery) lub
przedmioty kultu religijnego. W swojej pracy
zawodowej zajmuje się także oprawianiem
kamieni szlachetnych i naprawą uszkodzonej
biżuterii. Do wykonywania tych czynności
zawodowych niezbędne są specjalistyczne
maszyny, urządzenia i narzędzia (np. szlifierki,
wiertarki, polerki, dłuta grawerskie, pilniki o różnych kształtach, rylce, młotki, skrobaki i in.).
Podstawowymi umiejętnościami w pracy w zawodzie złotnik-jubiler są m.in. rozpoznawanie
metali szlachetnych i ich stopów, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz
sporządzanie stopów metali o wymaganych próbach. Ze względu na konieczność wykonywania
precyzyjnych czynności i elementów wymagane są uzdolnienia techniczne, dobry wzrok, zręczność
manualna i wyczucie dotykowe.
Wykonując swoją pracę, złotnik-jubiler może być narażony na hałas i drgania z urządzeń
stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów, wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami
i gazami, a podczas stosowania substancji chemicznych mogą wystąpić podrażnienia skóry rąk lub
błony śluzowej nosa. Zawód złotnik-jubiler może być wykonywany w ramach samodzielnie
prowadzonej działalności lub na podstawie umowy o pracę. Typowym miejscem wykonywania
zawodu jest pracownia złotniczo-jubilerska lub zakład produkcyjny, gdzie może zajmować
następujące typowe stanowiska pracy: złotnik, jubiler, złotnik-jubiler czy mistrz złotnictwa.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie złotnik - jubiler
ANNA GUT
ul. PLAC WIOSNY LUDÓW 17
62-320 MIŁOSŁAW
tel. 509241529;

SŁAWOMIR PIOTROWSKI
ul. ŻEROMSKIEGO 44
62-200 GNIEZNO
tel. 614261856;
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NASZA HISTORIA
Jest we Wrześni miejsce szczególne, związane z początkami odrodzonej II Rzeczpospolitej. Są to
budynki koszar na ul. Koszarowej. To tu 29 grudnia 1918 rodziła się wolna Września, wydarta
Niemcom przez Powstańców Wielkopolskich. W jednym z głównych budynków koszarowych oraz dawnym
kasynie oficerskim mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich,
kształcący uczniów m.in. w zawodach rzemieślniczych.
Początki tego typu szkolnictwa we Wrześni sięgają roku 1868, gdy powstała Szkoła Rzemieślnicza,
a następnie Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca. Nasza
szkoła nawiązuje w swej pracy właśnie do tradycji
wielkopolskiego rzemiosła. 1 VII 1992 dzięki staraniom
Dyrekcji szkoły zawodowej mieszczącej się na ulicy Wojska
Polskiego i Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni, na cele
edukacji zostały przekazane budynki po wycofującej się
z Polski armii radzieckiej. Zaangażowanie i ciężka praca
rzemieślników spowodowały, że już we wrześniu 1992 roku
rozpoczęły się zajęcia w wyremontowanych salach. 1 IX 1993
r. na ulicy Koszarowej 12 powstała samodzielna szkoła Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a pierwszym jej dyrektorem został pan Zdzisław Kasprzyk.
W szkole oprócz klas rzemieślniczych istniało Średnie Studium Administracyjno – Biurowe. To jego
absolwenci 10 i 11 V 1995 zdawali pierwszy egzamin maturalny w historii nowej placówki. Wraz
z postępującą stabilizacją zmieniało się oblicze szkoły. Puste klasy i korytarze zaczynały tętnić życiem.
Powstała szkolna Sala Tradycji. 10 XI 1999 roku szkole zostało nadane imię Powstańców Wielkopolskich.
W akcie nadania czytamy: „W uznaniu dorobku pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności
na rzecz przybliżenia młodzieży patrona w imię poszanowania postępowych kart historii
naszego narodu nadaję Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni imię Powstańców
Wielkopolskich.” Szkoła otrzymała także sztandar ufundowany przez wrzesińskich rzemieślników.
Pomimo wielu obowiązków i ciągłej dbałości o efekty kształcenia, nie zapominamy o historii.
Uczestniczymy w obchodach ważnych wydarzeń na terenie miasta i powiatu, m.in.: w rocznicach wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, odsłonięciu Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu.
Braliśmy udział w warsztatach archeologicznych w Biskupinie. We wrześniu 2008 roku gościliśmy w naszej
szkole uczestników VII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Harcerstwa noszących imiona Powstańców
Wielkopolskich.
Z roku na rok zmienia się oblicze zarówno budynku szkoły, jak i jego otoczenie. Wymieniono
pokrycie dachowe, większość okien, pomalowano
korytarze i sale dydaktyczne, rozpoczęto przebudowę
boisk, ale do pełnego blasku droga jeszcze daleka.
Stanowiska dyrektorów od początku istnienia
naszej szkoły pełnili: mgr Zdzisław Kasprzyk (w latach
1993-1998); mgr Anna Paluszak (w latach 1998-2003),
mgr Beata Sieradzka (w latach 2003-2008), od września
2008 roku dyrektorem szkoły jest mgr Maciej Mielczarek.
Szkoła ma również oddział zamiejscowy w Pyzdrach.
Niedawno uroczyście obchodziliśmy 25 rocznicę
powstania ZSZ Nr 2.
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