Najlepsze technikum w Toruniu w 2018 roku

TECHNIKUM NR 1

GIMNAZJALISTO!
ÓSMOKLASISTO!

TECHNIK EKONOMISTA
 Profil: elementy księgowości i
zarządzanie kadrami
 Profil: celno-skarbowy
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Nowość!!!
 Profil: księgowość
TECHNIK HANDLOWIEC
 Profil: menadżer sprzedaży
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA NR 1
SPRZEDAWCA
FRYZJER

NOWOŚĆ !!! Dla uczniów Technikum:
możliwość zdobycia dodatkowych Zapraszamy również uczniów
z orzeczeniami!!!
uprawnień –
INSTRUKTOR FITNESS

EKONOMIK to
dobry wybór:)
Dołącz do nas !!!
Drzwi otwarte: 28 marca, 18 maja
w godzinach: 9.00 – 13.00

 TECHNIK EKONOMISTA
Możesz pracować w uznanych przedsiębiorstwach, urzędach, bankach jako:
- funkcjonariusz w służbie celnej, asystent dyrektora, księgowy, sekretarka,
pracownik biurowy, bankowiec, menadżer, specjalista ds. kadr i płac, specjalista
ds. marketingu, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy
- nauczysz się zakładać i zarządzać własną firmą i być szefem dla samego siebie!

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - Nowość!!!
Jesteś zorganizowany, staranny i spostrzegawczy? Chcesz dobrze zarabiać? To
zawód dla ciebie!
Nauczymy cię wykonywania rozliczeń bilansów i raportów finansowych. Uzyskane
kwalifikacje umożliwią zajmowanie wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach,
instytucjach finansowych, bankach, kancelariach doradczych oraz biurach
rachunkowych.
A może chcesz prowadzić działalność gospodarczą i zostać szefem dla samego
siebie? Przygotujemy cię do prowadzenia własnej firmy.

TECHNIK HANDLOWIEC
Nauczymy cię, jak zarabiać pieniądze! Chcesz założyć sklep internetowy,
pracować jako specjalista ds. marketingu i sprzedaży, menadżer, opiekun klienta,
przedstawiciel handlowy? Zajmować się szeroko rozumianą sprzedażą w salonach
handlowych, butikach, perfumeriach? To właśnie jest zawód dla ciebie!
Zajęcia pozalekcyjne: tworzenie stron internetowych.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do pracy w uznanych
salonach fryzjerskich. Nauczymy cię projektowania fryzur , doradztwa z zakresu
stylizacji fryzur, świadczenia usług fryzjerskich, zarządzania salonem lub
kompleksem fryzjersko-kosmetycznym. Naprawdę warto!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Wybierając szkolę branżową, uczeń staje się pracownikiem młodocianym
i odbywa zajęcia praktyczne u pracodawców w prestiżowych salonach
fryzjerskich (zawód fryzjer) lub w salonach handlowych , butikach, perfumeriach
(zawód sprzedawca) . Otrzymuje wynagrodzenie za pracę.

