w roku szkolnym 2020/21

TECHNIKUM Nr 2 zaprasza do klasy
klasa pod patronatem

TECHNIK REKLAMY
dociera do odbiorców różnymi środkami reklamy tak, aby skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. To zawód,
który łączy różne umiejętności – ekonomiczne, plastyczne, informatyczne,
organizacyjne i psychologiczne.
W trakcie nauki uczniowie technikum realizują przedmioty ogólnokształcące
(geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym) oraz zawodowe.
W planie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych w firmach
z branży reklamowej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•
•
•
•

język polski
matematyka
informatyka
plastyka

Możliwości zatrudnienia:
•
•

własna działalność gospodarcza
zatrudnienie w
 agencjach reklamowych
 działach marketingu i reklamy
 działach promocji środków masowego

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnicy projektów mają możliwość zdobycia dodatkowych, certyfikowanych umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej

www.zseiu.pl lub www.facebook.com/ZSEiUEkonomik



zajrzyj na



przyjdź na XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne w hali Atlas Arena—11 – 12.03.2020



odwiedź nas w szkole w czasie DNI OTWARTYCH — terminów szukaj
na naszym FB

w roku szkolnym 2020/21

TECHNIKUM Nr 2 zaprasza do klasy
TECHNIK EKONOMISTA
zajmuje się wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i
gospodarką finansową podmiotów gospodarczych.

W trakcie nauki uczniowie technikum realizują przedmioty ogólnokształcące
(geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym) oraz zawodowe.
W planie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych w firmach
z branży ekonomicznej
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•
•
•
•

język polski
matematyka
informatyka
geografia

Możliwości zatrudnienia:
•
•
•

własna działalność gospodarcza
praca na stanowiskach wymagających umiejętności
ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
praca na stanowiskach operacyjnych w bankach,
urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych,
jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnicy projektów mają możliwość zdobycia dodatkowych, certyfikowanych umiejętności zwiększających
ich szanse na rynku pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej

www.zseiu.pl lub www.facebook.com/ZSEiUEkonomik



zajrzyj na



przyjdź na XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne w hali Atlas Arena –11-12.03.2020



odwiedź nas w szkole w czasie DNI OTWARTYCH — terminów szukaj
na naszym FB

w roku szkolnym 2020/21

TECHNIKUM Nr 2 zaprasza do klasy
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
przygotowuje i rozlicza podróże klientów indywidualnych lub grupowych. To zawód wymagający umiejętności organizacyjnych, lingwistycznych i psychologicznych, w którym z połączysz pracę z podróżowaniem
i odkrywaniem świata.
W trakcie nauki uczniowie technikum realizują przedmioty ogólnokształcące
(geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym) oraz zawodowe.
W planie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych w firmach
z branży turystycznej
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•
•
•
•

język polski
matematyka
informatyka
geografia

Możliwości zatrudnienia:
•
•

własna działalność gospodarcza
możliwość zatrudnienie w
 w biurach podróży i agencjach turystycznych
 w hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach wczasowych
 w ośrodkach informacji turystycznej.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnicy projektów mają możliwość zdobycia dodatkowych, certyfikowanych umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej

www.zseiu.pl lub www.facebook.com/ZSEiUEkonomik



zajrzyj na



przyjdź na XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne w hali Atlas Arena—11 – 12.03.2020



odwiedź nas w szkole w czasie DNI OTWARTYCH — terminów szukaj
na naszym FB

w roku szkolnym 2020/21

TECHNIKUM Nr 2 zaprasza do klasy
TECHNIK LOGISTYK

klasa pod patronatem

prowadzi działania związane z organizacją produkcji, transportem i magazynowaniem produktów. Jego umiejętności są niezbędne przy organizacji
imprez masowych – zawodów sportowych, koncertów i festiwali. Dzięki
logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.
W trakcie nauki uczniowie technikum realizują przedmioty ogólnokształcące
(geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym) oraz zawodowe.
W planie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych w firmach
z branży logistycznej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•
•
•
•

język polski
matematyka
informatyka
geografia

Możliwości zatrudnienia:
•
•

własna działalność gospodarcza
praca w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu
terytorialnego.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnicy projektów mają możliwość zdobycia dodatkowych, certyfikowanych umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej

www.zseiu.pl lub www.facebook.com/ZSEiUEkonomik



zajrzyj na



przyjdź na XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne w hali Atlas Arena—11-12.03.2020



odwiedź nas w szkole w czasie DNI OTWARTYCH — terminów szukaj
na naszym FB

