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Spożywanie pokarmów i picie napojów to jedna z niewielu czynności, które każdy 
człowiek wykonuje codziennie. Te produkty spożywcze muszą zostać wyprodukowane z 
surowców, a następnie dostarczone do konsumentów. Na tym kierunku dowiesz się jak 
pozyskiwać surowce, jak je przetwarzać, jak wygląda dystrybucja gotowych wyrobów 
spożywczych oraz jak dokumentować te działania.

Jeśli lubisz pracować przy komputerze, chciałbyś w przyszłości zostać księgowym, 
audytorem, dorardcą podatkowym, analitykiem finansowym - to zawód technika 
ekonomisty jest właśnie dla Ciebie. Łączymy wiedzę z ekonomii, finansów, 
rachunkowości, marketingu, prawa oraz praktykę z obsługi programów: finansowo-
księgowego, kadrowo-płacowego, sprzedażowo-magazynowego oraz płatnika. 

Branża informatyczna to jeden z najszybciej rozwijających się działów gospodarki. 
Jeżeli Twoją pasją są komputery oraz nowe technologie to jest to kierunek właśnie  
dla Ciebie. Tworzenie stron internetowych, programów, administrowanie sieciami, 
bazami danych oraz montaż urządzeń to tylko niektóre z umiejętności absolwentów 
naszego technikum.

Cenisz dobrą organizację pracy, masz wrażliwość smakową, wyobraźnię oraz zmysł 
artystyczno-estetyczny - dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój 
staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i podniebienia. Jeśli znalazłeś tu swoje 
cechy to znaczy, że jest to zawód dla Ciebie!

Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny - powstawanie hoteli, restauracji, lokali 
gastronomicznych - oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości 
rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym zarówno na polskim jak i 
zagranicznym rynku pracy. Polska wieś ma bardzo atrakcyjną ofertę turystyczną, gdzie 
można rozwijać turystykę krajoznawczą, wypoczynkową, specjalistyczną i biznesową.

Jeżeli chcesz zdobyć pracę, dającą prestiż i dobre zarobki oraz nabyć umiejętności 
dające szeroką perspektywę wyboru dalszej przyszłości. Jeżeli lubisz pracę przy 
komputerze i w terenie, obcowanie z przyrodą, kontakt z ludźmi, pracę zespołową,  
a także wykorzystywać nowoczesne technologie... to technikum geodezyjne jest 
właśnie dla Ciebie!

Architektura krajobrazu to kierunek przeznaczony dla osób interesujących się przyrodą, 
kształtowaniem i ochroną środowiska, na którym kluczową rolę odgrywa poczucie 
estetyki oraz zdolności do pracy w zespole. Jeżeli chcesz projektować ogrody, przestrzenie 
zieleni miejskiej, lubisz pracę w terenie i przy komputerze, to jest to zawód dla Ciebie.
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