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BO TAK !!! 
ŻARTOWALIŚMY  ! 



Dlatego My !!!  



Technik urządzeń 

dźwigowych 
Technik mechanik 

Technik elektryk 





Windą do kariery  

i sukcesu!!! 

NOWOŚĆ !!! 



Kwalifikacje 

E.30- Montaż i konserwacja 

urządzeń dźwigowych 

E.31- Organizacja prac 

związanych z budową, 

montażem i konserwacją 

urządzeń dźwigowych 



Zalety zawodu 

 Znajdziesz pracę w spółdzielniach 

mieszkaniowych przy konserwacji i montażu 

dźwigów osobowych 

 Zapotrzebowanie na kadrę tego typu będzie 

wzrastać z uwagi na coraz większą liczbę 

schodów ruchomych, platform, wind i udogodnień 

dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni 

publicznej 

 Poradzisz sobie, gdy zatniesz się w windzie   



Technik 

elektryk 





E.7- Montaż i konserwacja 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

E.8- Montaż i konserwacja 

instalacji elektrycznych  

E.24- Eksploatacja 

maszyn, urządzeń 

i instalacji 

elektrycznych 

Kwalifikacje 



Zalety zawodów:  Elektryk  

       Technik elektryk 

 Możesz pracować indywidualnie lub w zespole 

 Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi 

 Możesz prowadzić własną firmę usługową bez 

otwierania biura czy warsztatu 

 Stosunkowo tanio zakupisz niezbędne narzędzia i 

sprzęty elektryczne  

 Znajdziesz zatrudnienie w wielu firmach, 

zakładach energetycznych i elektrowniach 

 Jeśli uzyskasz upoważnienia SEP w zakresie 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 

1kV zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie 







Kwalifikacje 

M.20- Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń  

i narzędzi 

M.44- Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn  

i urządzeń 



Zalety zawodu 

 Będziesz wykonywać pracę zróżnicowaną 

wykorzystując nowoczesne technologie 

 Możesz prowadzić własny warsztat 

 W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich możesz zdobywać 

specjalizacje zawodowe oraz tytuły 

rzeczoznawców  

 Nie będziesz się nudził ! Możesz rozwijać swoje 

umiejętności wraz z postępującym rozwojem 

techniki i nowych technologii produkcji 



Mechanik pojazdów 

samochodowych 

Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 

Elektryk 







Kwalifikacje 

E.7- Montaż i konserwacja maszyn  

i urządzeń elektrycznych 

E.8- Montaż i konserwacja instalacji 

elektrycznych 







Kwalifikacje 

M.18- Diagnostyka oraz 

naprawa podzespołów  

i zespołów pojazdów 

samochodowych 









Zalety zawodów: 

Mechanik pojazdów samochodowych  

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Możesz prowadzić warsztat i być swoim 

własnym szefem 

 Możesz pracować indywidualnie 

 Możesz kontynuować naukę na kursach 

kwalifikacyjnych 

 Możesz sobie sam naprawić samochód  
 



DO PUŁASKIEGO WBIJAJ KOLEGO!!! 


