TECHNIKUM

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- AU.31. Organizacja transportu oraz
obsługa klientów
i kontrahentów
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

TECHNIK SPEDYTOR
Czujesz się sprawnym organizatorem w czasie i przestrzeni? Świetnie
radzisz sobie w kontaktach z ludźmi? Zostań spedytorem!
To osoba, która jest koordynatorem i organizatorem procesu
transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Będziesz specjalistą
zarządzającym elektronicznymi sposobami przesyłania towarów. Od
Ciebie zależeć będą rozkłady, harmonogramy oraz informacje
niezbędne tak, aby produkt dotarł na miejsce bez opóźnień.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
- przygotowywanie ładunków do transportu
- przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji
procesów transportowych
- prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
- prowadzenie korespondencji i negocjacji z klientami i kontrahentami
- kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Kompetencje społeczne i organizacja pracy
zespołów
- Język angielski zawodowy

Możesz iść na studia czy do szkoły policealnej lub od razu po szkole
rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- firmy spedycyjne
- firmy transportowe
- firmy handlowe
- agencje obsługi portów morskich i lotniczych
- przedsiębiorstwa transportu kolejowego

- Transport i spedycja
- Środki transportu
- Opakowania i jednostki transportowe
- Prawo i ubezpieczenia w transporcie
- Marketing i negocjacje
- Podstawy ligistyki i magazynowania
- Zarządzanie działalnością transportową
i spedycyjną
- Ekonomika transportu

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.31 – pod koniec pierwszego semestru IV klasy.
Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy, np. centra spedycyjne, magazyny
logistyczne itp.

- Techniki biurowe i informatyczne
- Statystyka
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Działalność gosppodarcza

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy przygotowane dla Ciebie!
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- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia,

www.technikum.pl

