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Publiczne Technikum nr 2

Interesują Cię porty, terminale i lotniska? Myślisz o podjęciu pracy związanej 
z logistyką, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów? 

Chciałbyś/chciałabyś poznać ekonomię i zagadnienia związane z obsługą 
celną? Chcesz swobodnie prowadzić rozmowy z kontrahentami 

zagranicznymi? Jeśli tak to zapraszamy Cię do podjęcia kształcenia w naszej 
szkole, w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. 

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych 
pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych. Pracę na 
pewno znajdziesz w przedsiębiorstwach, gdzie jest wymagana wiedza 

logistyczna z zakresu magazynowania, transportu dalekiego, 
   wewnętrznego a także pasażerskiego, obsługi pasażerów i prowadzenia 

dokumentacji. Absolwent może być także pracownikiem centrów 
logistycznych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych, magazynowych 

                                                       i produkcyjnych. Innowacja pedagogiczna, 
                                                      którą zamierzamy wdrożyć, pozwala 
                                                       na podjęcie pracy w służbie celnej. 

Zawód technik eksploatacji portów i terminali daje 

podbudowę do dalszego kształcenia na studiach 

wyższych, na kierunkach przyszłościowych, w tym: 

transport, teleinformatyka w transporcie lotniczym, 

budowa i eksploatacja lotnisk oraz logistyka.
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Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie 

w magazynach, centrach logistycznych, terminalach 

kontenerowych, centrach dystrybucyjnych, firmach 

produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

Możesz również kontynuować naukę 

w Branżowej Szkole II stopnia.

Lubisz działać zespołowo? 
Bierzesz odpowiedzialność za to co 

robisz? Skrupulatność i dokładność to 
Twoje mocne strony? Jesteś 

nastawiony/nastawiona na działanie, 
szukasz coraz lepszych rozwiązań? 

Podejmij kształcenie 
w naszej szkole, w zawodzie 

magazynier – logistyk.

Nauczymy Cię: 
- przyjmować, wydawać i przechowywać 

towary w magazynie,
- ponosić odpowiedzialność za towar 

zgromadzony w magazynie,
- prowadzić dokumentację magazynową,

- obsługiwać zintegrowane systemy 
informatyczne wspomagające zarządzenie 

logistyczne i dystrybucję,
- organizować procesy przedprodukcyjne.

MAGAZYNIER - LOGISTYK 
zawsze wie, gdzie co jest!
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Jeżeli jesteś osobą komunikatywną i otwartą, 
masz wyczucie smaku, chcesz poznawać inne kultury, 
spotykać ciekawych ludzi, wykorzystywać znajomość

 języków obcych- ten zawód to twoja przyszłość.

KELNER zajmuje się kompleksową obsługą spotkań biznesowych, 
koktajli, konferencjii bankietów,organizuje przyjęcia okolicznościowe

 i cateringowe, serwuje posiłki i napoje gościom w zakładach 
gastronomicznych. Bezpośredni kontakt z klientem wymaga od 

kelnera znajomości savoir-vivre'u, obyczajów i upodobań kulinarnych. 
To świetny doradca w kwestii doboru menu, jego obsługa jest                 

ważnym czynnikiem zadowolenia klienta. 

Przygotujemy Cię również do pełnienia 
funkcji menadżera pubu, restauracji, 
kawiarni oraz prowadzenia własnego 

zakładu gastronomicznego.
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To zawód dający możliwość pracy 
w atrakcyjnych miejscach, ciekawych 

zakątkach świata, idealny także dla tych, 
którzy lubią podróże. Statek wycieczkowy, 

pensjonat, prom morski, dom 
wycieczkowy czy pociąg 

międzynarodowy- tam goście czekają na 
profesjonalną i miłą obsługę, na twój 

uśmiech, sumienność i otwartość 
na ich potrzeby.

Jesteś odpowiedzialny, sumienny, 
otwarty? 

Lubisz kontakty z ludźmi? 

Masz pogodne usposobienie 
i poczucie estetyki? 

To zawód idealny dla Ciebie!

Pracownik obsługi hotelowej wykonuje 
prace porządkowe w pokojach,przyjmuje 

gości hotelowych, przygotowuje śniadania 
oraz organizuje usługi dodatkowe. 
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