
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

CKZIU Technikum Nr 1
Ekonomiczne
Grota-Roweckiego 66
41-200, Sosnowiec

Numer 48 02/17

Centrum Kształcenia
Zawodowego 

i Ustawicznego

w Sosnowcu,
ul. Grota Roweckiego 64

tel./fax 32 266 06 82, 32 291 20 94
e-mail: sekretariat@ckziu.com

www.ckziu.com

To moment w Waszym życiu, w którym musicie dokonać wyboru.
Zdecydujecie, czy lata w wybranej przez Was szkole będą nie
tylko fajną przygodą, ale przede wszystkim ścieżką do kariery
zawodowej. Nasze Centrum to jedna z lepszych opcji. CKZiU to
szkoły kształcące w sektorze usługowym, czyli zawody, które
zawsze są poszukiwane na rynku pracy. Odpowiednia baza
dydaktyczna - pracownie przedmiotowe, komputerowe, językowe
- gwarantują komfortowe warunki zgłębiania wiedzy. Praktyczne
umiejętności uczniowie Centrum nabywają poprzez praktyki w
renomowanych firmach, a także staże zagraniczne w ramach
programu Erasmus+ . Nauczyciele pracujący w CKZiU to nie tylko
przewodnicy po rozległym świecie nauki, ale przede wszystkim
przyjaciele, z którymi można porozmawiać na każdy nurtujący
młodego człowieka temat. Centrum to również wiele możliwości
rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Wybierz nasze Centrum - to środek do celu!

Gimnazjalisto! 
CKZiU - to szkoła przyszłości!
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I stopnia

Technik handlowiec

Masz moc negocjacji? Słowa sa-
me płyną z Twoich ust, a umie-
jętność przekonywania do swoich
racji to Twoje drugie ja? Pojęcia:
marketing, brand, commercial nie
są Ci obce? Świetnie, to ten zawód
jest wymarzony dla Ciebie, bo
wszystko kupisz lub sprzedasz w
dobrej cenie.

Technikum nr 1 Ekonomiczne
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 66

Technik organizacji reklamy

Praca w zespole to Twój atut, a
kreatywność zaskakuje nawet Cie-
bie samego? Nie boisz się wielkich
wyzwań, a szybkość działania to
Twoja druga natura? Myślisz
obrazami i zawsze się zastana-
wiasz, jak oni to zrobili? To świet-
nie - reklama to kierunek, którego
szukałeś!

Technik ekonomista

Liczby, rachunki, kalkulacje, bilans,
winien, ma - nie można łatwiej
opisać tego zawodu. Cash flow,
investment, expense - jeśli rozu-
miesz, o co chodzi, a chciałbyś się
dowiedzieć jak inwestować na
giełdzie i pomnażać swoje pie-
niądze to kierunek kształcenia
wprost wymarzony dla Ciebie.

Sprzedawca 

Zero złości, twarz przyjazna wita w
sklepie gości. Książki czy ubrania u
naszego absolwenta kupi każda
dama.

Magazynier

Składowanie towarów i ich opako-
wania-informacja będzie Ci znana.
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Cukiernik

Cukierki, pierniczki, ptysie i inne
słodkości z naszym absolwentem
to wiele radości.

Piekarz

Chlebek razowy czy bułeczki
pszenne piekarz przygotuje, a klient
je kupi i podziękuje.

Kucharz

Gdy głód dotyka Twoich gości,
bierz garnki, patelnie i przygotuj
mnóstwo smakowitości.

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

Kreator potraw czy może promotor
zdrowego żywienia? Sporządzanie
pyszności i ich estetyczna eks-
pozycja - tego chcesz się nau-
czyć? No to zapraszamy do nas!

Technik hotelarstwa

Nowe twarze, języki obce to Twój
żywioł?  Lubisz ludzi, a ponadto
elegancja, elokwencja, kultura
osobista i życzliwość nie są Ci
obce, to nie czekaj i wybierz
właśnie ten zawód!

Technik obsługi turystycznej

Kochasz podróże, inne kultury Cię
pociągają? Zawsze dokądś pę-
dzisz, by zobaczyć więcej i
wiedzieć więcej? Lubisz ludzi i
masz z nimi dobre relacje, więc to
zawód Twoich marzeń. 

Kelner

Ten i ów podpatruje i nie wierzy, że
ten gibki chłopiec i  wiotka dziew-
czyna tanecznym krokiem podali
do stołu gościom na raz aż dziesięć
talerzy. 

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Sosnowiec, ul. Wawel 1
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Technik przemysłu mody

Lubisz kreować modę i styl, chcesz
obserwować jak Twój projekt
zachwyca publiczność z całego
świata na wielkich pokazach?
Moda to dziedzina, która Cię
fascynuje, a z każdej tkaniny
wyłania się piękny ubiór? No to
zapraszamy - ten zawód jest
właśnie dla Ciebie. 

Technik usług fryzjerskich

Jesteś fanem wystrzałowych fry-
zur, a od dawna lubisz czesać
rodzinę i znajomych? Masz pre-
dyspozycje do zarządzania mło-
dym, zdolnym zespołem w salonie
fryzjerskim? Wybierając ten za-
wód, zostaniesz Twórcą najnow-
szych trendów i artystą w tej
dziedzinie.

Technik fotografii i multimediów

Widzisz świat tylko przez obiektyw
aparatu? Środowisko multimediów
Cię fascynuje? Praca w agencji
reklamowej, studiu fotograficznym
czy w laboratorium kryminalis-
tycznym to Twoje marzenie? To
dowodzi, że ten kierunek będzie
Twoim życiem i pasją na długie
lata.

Krawiec / tapicer

Igła i nitka to narzędzia, z którymi
jesteś za pan brat? Chcesz, by
Twoje oryginalne, niepowtarzalne
dzieła przykuwały wzrok klientów?
Lubisz otaczać się pięknymi
przedmiotami i wyróżniać się z
tłumu? To czekamy właśnie na
Ciebie!

Fotograf

Jesteś dokumentalistą wszystkich
rodzinnych uroczystości, bo foto-
grafia to Twoja pasja? Tutaj poz-
nasz wszystkie tajemnice aparatu
cyfrowego, jego ustawień i wszelkie
tajniki dobrego zdjęcia, czyli jak
pstryknąć, żeby zachwycało...

Fryzjer

Nożyczki, farby, cięcie? Prostow-
nica czy lokówka? Chcesz, aby
ludzie wyglądali piękniej, a świat był
bardziej kolorowy? Śledzisz nowe
trendy, a estetyka i piękny wygląd
to Twoje drugie "ja". To znak, że ten
zawód jest dla Ciebie. 

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 64
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