TWÓJ SPOSÓB
NA UDANY
START
Z NAMI
czyli krótki przewodnik
po ZSP nr 2

W tym ebook'u:

KIM
JESTEŚMY?

CO ROBIMY?

Jesteśmy liderem edukacyjnym
w powiecie tomaszowskim
w szeroko rozumianych branżach:
ekonomicznych, handlowych,
reklamowych, turystycznych
i gastronomicznych.

Kształcimy przyszłych
specjalistów. Otwieramy drogę,
by wypłynąć
na szerokie wody Twojej kariery
zawodowej.

JAK ROBIMY?
Poprzez praktykę kształcimy
umiejętności do bycia najlepszym
specjalistą wybranej branży.

TRENDY, KTÓRE
WARTO WYPRÓBOWAĆ

ZSP nr 2

A.B&W.K

Chcesz zdać egzamin zawodowy na 100%?
Chcesz odbyć płatne staże bądź praktyki
zawodowe za granicą?
Przyjdź do szkoły, która jest w czołówce
rankingu "Perspektyw".
Strona
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TEN WYBIEG
JEST TWÓJ
technikum
technik ekonomista
technik handlowiec
technik reklamy
technik rachunkowości
technik organizacji turystyki
technik żywienia i usług
gastronomicznych

TRUDNY
WYBÓR?

branżowa szkoła
I stopnia

Kucharz
Cukiernik
Piekarz
Sprzedawca

Technikum czy liceum?
Stoisz przed wyborem technikum czy liceum. Nie wiesz, że technikum
może być dla Ciebie lepsze od liceum? Musisz wiedzieć, że:

Matura jest w obu taka sama, więc dalej możesz iść na wymarzone
studia.
W technikum uczysz się przez praktykę, której nie zdobędziesz nawet
na studiach (uczymy OBSŁUGI programów biurowych, a nie jedynie
podstaw prawnych i teoretycznych).
Masz możliwość uczęszczać na dodatkowe kursy o wartości rynkowej
nawet 8 000 zł - dla Ciebie BEZPŁATNIE.
Masz miesiąc wakacji więcej! (2 razy w ciągu pięciu lat idziesz
na miesięczne praktyki)

ZAWODY
PRZYSZŁOŚCI
Z nami możesz zostać kim tylko
chcesz, a przy tym rozwijać Swoje
pasje i zainteresowania. Twój
zawód przyszłości może być
Twoją pasją. To znaczy, że nie
przepracujesz ani jednego dnia,
jeżeli będziesz robił to,
co kochasz.
Eksperci przewidują
zapotrzebowanie na:
specjalistów do spraw
wizerunku i komunikacji
copywriterów
dietetyków
analityków finansowych
specjalistów do spraw
ecommerce
animatorów czasu wolnego
brokerów turystyczny
area manager
osobistych menedżerów
ds. rozwoju finansowego

A.B&W.K
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DOBRZE
ZAPLANUJESZ
SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ
ZAWODOWĄ
Z NAMI

Planując swoją przyszłość
zawodową musimy powiązać
swoje zasoby (zainteresowania,
predyspozycje, umiejętności,
czynniki psycho-fizyczne itp.)
oraz rynek pracy. Po drodze jest
jeszcze wykształcenie, a więc
wybór drogi edukacyjnej.
Aktualnie mówi się o kształceniu
ustawicznym. Jedna szkoła czy
kurs mogą już nie wystarczyć,
aby utrzymać się na rynku pracy.
Stały rozwój jest obecnie
nieodłącznym elementem życia
zawodowego człowieka. Nie bez
powodu wskazuje się, że w dobie
czwartej rewolucji przemysłowej,
jakiej obecnie doświadczamy,
oprócz wykształcenia
formalnego, ważne są
kompetencje nabyte podczas
kursów, szkoleń, warsztatów czy
samokształcenia.

W naszej szkole
realizowane są praktyki
zawodowe, płatne staże,
projekty współfinansowane
ze środków UE,
kwalifikacyjne kursy
zawodowe.
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Współpracujemy z:
Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych,
Centrum Informacji
Księgowej oraz z wieloma
innymi instytucjami
i pracodawcami
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NASZA
PROPOZYCJA
TWÓJ WYBÓR
W tym numerze:

TECHNIK
EKONOMISTA

TECHNIK
HANDLOWIEC

TECHNIK
REKLAMY

W zakresie rozszerzona geografia

W zakresie rozszerzony j. angielski

W zakresie rozszerzony j. angielski

TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK
ORGANIZACJI
TURYSTYKI

W zakresie rozszerzony WOS

W zakresie rozszerzony j. angielski

TECHNIK
ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
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W zakresie rozszerzona biologia

TEN WYBIEG
JEST TWÓJ
Technik ekonomista to zawód
dający szerokie możliwości.
Można uzyskać pracę wszędzie
tam, gdzie prowadzona jest
działalność gospodarcza oraz
w jednostkach budżetowych
i finansowych. Ukończenie
Technikum Ekonomicznego
może być również przepustką
do kariery naukowej, ponieważ
ekonomia to jedna
z najważniejszych współczesnych
nauk.

TECHNIK
EKONOMISTA
MOŻLIWE ZAWODY
Specjalista do spraw finansowych
Księgowa
Doradca inwestycyjny
Analityk finansowy
Doradca podatkowy
Broker ubezpieczeniowy
Makler giełdowy

Jeśli obawiasz się matematyki
to obalamy ten mit! Ekonomista
pracuje w programach
komputerowych, które liczą
same, a Ty jedynie musisz znać
podstawową obsługę kalkulatora:)

Do podatków nie
wystarczy umysł
matematyka, tutaj
potrzebny jest
filozof.
Albert Einstain

STUDIA
Ekonomia
Finanse
Zarządzanie
Socjologia
Administracja
Prawo
Bankowość
Analityka gospodarcza
Marketing i zarządzanie
Doradztwo podatkowe
Psychologia w biznesie

A.B&W.K
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TECHNIK
HANDLOWIEC
MOŻLIWE ZAWODY
Account manager
Analityk sprzedaży
Area Manager
Asystent Biura Handlowego
Asystent Handlowy
Demonstrator produktów
Ecommerce
Merchandiser

Handlowcy pełnią bardzo ważną
rolę w wielu przedsiębiorstwach.
To od ich sprawności, zdolności
do przekonywania i umiejętności
utrzymania dobrych relacji
z klientami w dużej mierze zależy
sukces finansowy firmy. Zakres
obowiązków handlowców może
być szeroki, jednak najogólniej
rzecz biorąc prowadzą
działalność handlową zgodną
z profilem i polityką
przedsiębiorstwa. Z jednej strony
obsługują klientów, z drugiej są
w kontakcie z dostawcami
i dystrybutorami. Dbają
o sprawną realizację zamówień,
a niekiedy pełnią też funkcję
marketingowca.
Uczysz się tutaj obsługi
programów sprzedażowych,
biurowych i magazynowych
występujących na rynku pracy

Najlepszą reklamę
robią zadowoleni
klienci
(Philip Kothler)

STUDIA
Handel
Marketing
Handel zagraniczny
Zarządzanie
Logistyka
Ubezpieczenia
Bankowość
Socjologia

A.B&W.K
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W techniku reklamy poznasz
zagadnienia związane
z wykonywaniem usług
reklamowych, projektowaniem
plakatów, billboardów, ulotek,
przygotowywaniem filmów
reklamowych, fotografii
reklamowej, gadżetów
reklamowych np. koszulki czy
kubki.

TECHNIK
REKLAMY

Nauczysz się organizować
i przeprowadzać kampanie
reklamowe, dobierać
odpowiednie formy reklamy
i media oraz kalkulować imprezy
reklamowe czy przeprowadzać
rozmowę sprzedażową. Technik
reklamy posiada wiedzę z zakresu
badań marketingowych,
pozyskiwania zleceń, negocjacji
oraz pracy w agencjach
reklamowych.

MOŻLIWE ZAWODY
specjalista Digital Marketing
Growth Hacker
grafik komputerowy
User Experience Designer
menadżer marki
specjalista ds. social media
content manager
dziennikarz
fotograf
kurator wystaw

Niech Twój
marketing będzie
tak przydatny, że
ludzie będą chcieli
za niego płacić.
(Jay Baer)
STUDIA
Reklama
Marketing
Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
Zarządzanie
Grafika komputerowa
Nowe media
Socjologia mediów
Socjologia
Public relations
Zarządzanie mediami

A.B&W.K
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Ekonomia, finanse
i rachunkowość oraz zarządzanie
– te kierunki nieustannie cieszą
się dużą popularnością. Branże
ekonomiczno-biznesowe
umożliwiają znalezienie
zatrudnienia w wielu
przedsiębiorstwach, a ich
absolwenci wykonują rozmaite
zawody. Mogą pracować m.in.
na stanowisku księgowego,
analityka finansowego czy
doradcy podatkowego.

TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI
MOŻLIWE ZAWODY
Księgowy do spraw rachunkowości inwestycyjnej
Samodzielny księgowy
Analityk Finansowy
Supervisor do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw podatków
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
Specjalista finansów

Inwestowanie jest
jak wchodzenie po
drabinie, każdy
wie, jak to się
robi, lecz nie
każdy wie gdzie
ją przystawić.
(Warren Buffett)

STUDIA
Finanse i rachunkowość
Przedsiębiorczość
Zarządzanie
Ekonomia
Bankowość
Ubezpieczenia
Matematyka finansowa
Matematyka zarządcza
Socjologia
Księgowość

A.B&W.K
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TECHNIK
ORGANIZACJI
TURYSTYKI

Technik organizacji turystyki
to zawód stworzony dla ludzi,
którzy kochają piękno świata
i naturę. To idealny zawód
dla tych, którzy pragną spełniać
marzenia o podróżach nie tylko
swoje ale także innych.
Do zadań technika organizacji
turystyki należy kompleksowa
obsługa klienta w zakresie
przyjmowania zleceń,
programowania i kalkulowania
kosztów imprez turystycznych,
czuwania nad prawidłową
realizacją zamawianych usług,
udzielania informacji o atrakcjach
turystycznych oraz dbania
o prawidłowy wizerunek firmy.
Z tym zawodem możesz poznać
cały świat.

MOŻLIWE ZAWODY
Animator czasu wolnego dla turystów
Rezydent biura podróży
Pilot wycieczek
Menager biura podróży
Pracownik obsługi biura turystycznego
Konsultant do spraw sprzedaży w biurze turystycznym
Przewodnik
Pracownik lotniska
Organizator wycieczek

Nic tak nie
rozwija
inteligencji jak
podróżowanie.
(Emile Zola)

STUDIA
Turystyka
Hotelarstwo
Agroturystyka
Turystyka i rekreacja
Socjologia
Ekonomia
Zarządzanie
Sport i turystyka
Gospodarka turystyczna
Gastronomia i hotelarstwo

A.B&W.K
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Technik żywienia i usług
gastronomicznych to idealny
zawód dla osób chcących
realizować swoje pasje kulinarne
i poznawać tajniki sztuki
kulinarnej oraz chcących zdobyć
dobrze płatny i poszukiwany
na rynku pracy zawód.

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
MOŻLIWE ZAWODY
Chef de partie (kucharz zespołu)
Chef de cuisine (szef kuchni)
Sous-chef de cuisine (zastępca szefa kuchni)
Cuisinier (kucharz)
Dietetyk
Dietetyk w żywieniu zbiorowym
Technolog żywności

Nie ma bardziej
szczerej miłości
niż miłość do
jedzenia.
(George Bernard
Shaw)

STUDIA
Technologia Żywności
i Żywienia Człowieka
Dietetyka
Organizacja i Zarządzanie
w Gastronomii
Technologia żywności
Psychologia
Hotelarstwo
Żywienie człowieka i nauki
konsumenckie
Nowoczesna organizacja
i zarządzanie w gastronomii
Organizacja i zarządzanie
w gastronomii
Piwowarnictwo
Gorzelnictwo

A.B&W.K
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BRANŻOWA
SZKOŁA
I STOPNIA
W tym numerze:

KUCHARZ

TWÓJ WYBÓR

CUKIERNIK

PIEKARZ

SPRZEDAWCA

TEN WYBIEG
JEST TWÓJ

ZSP nr 2

język polski
język obcy
matematyka
biologia

A.B&W.K

Twoja kariera zawodowa nie musi
od razu zaczynać się od
technikum. Możesz uczyć się
w branżowej szkole, zdać
egzaminy a następnie
kontynuować naukę w branżowej
szkole II stopnia i zdać maturę.

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji dla
poszczególnych kierunków:

Strona 11

CO SIĘ DZIEJE
U NAS
W SZKOLE
czyli życie za kulisami

IMPREZY
SZKOLNE

POMAGAMY

PRZYJDŹ

ZOBACZ

ZOSTAŃ

Zapraszamy Cię na warsztaty
zawodowe do naszej szkoły
mieszczącej się w Tomaszowie
Maz. przy ul. Św. Antoniego 57/61

Zobacz jak łatwe i ciekawe są
zawody przyszłości.

Zostań uczniem ZSP nr 2
i rozwijaj swoje skrzydła!

ZSP nr 2
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WYCIECZKI
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