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Otwarta firma

 

Otwarta firma w Sierakowie!

„Otwarta firma” to ogólnopolski projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
(http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/) mający na celu zorganizowanie i
przeprowadzenie spotkań młodzieży z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami, jak
również wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz inicjatyw młodych ludzi. Dla
szkoły jest to wspaniała okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów, jak
też rozwinięcia współpracy z leżącymi w pobliżu zakładami pracy.

Gimnazjum w Sierakowie przystąpiło do projektu po raz drugi, jednak pierwszy raz na tak dużą skalę. W
ubiegłym roku dwie grupy uczniów w ramach programu zwiedziły firmę FERRPOL Bracia Matuszewscy sp. z
o. o., natomiast w tym roku koordynatorki programu – p. Weronika Stankiewicz oraz p. Magdalena Stańko -
zaplanowały spotkania w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli w nich wziąć udział.

W poniedziałek 14 listopada pierwsza z firm – ZPB Kaczmarek S. A. - rozłożyła w stołówce szkolnej swoje
stanowisko, które aż do środy wyposażone było w duży telewizor wyświetlający przez cały dzień informacje o
zakładzie, jego profilu produkcyjnym oraz historii. Następnego dnia, we wtorek, kolejno dla wszystkich
roczników odbyły się spotkania z przedstawicielami trzech dużych rawickich firm:

- ZPB Kaczmarek S. A.

- FERRPOL Bracia Matuszewscy sp. z o. o.

- Lakiernictwo Sierakowski Czesław

FMP

http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/
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 Pan Maciej Szulc opowiedział młodzieży o przedsiębiorstwie FERRPOL wspierając się bogatą prezentacją
multimedialną, dzięki której gimnazjaliści poznali szczegóły dotyczące produkowanych elementów, sposobów
sprawdzania ich jakości, ekspansji firmy na kraje europejskie czy też posiadanych certyfikatów ISO. Spora
część prezentacji dotyczyła dróg edukacyjnych, jakie należy wybrać, aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie w
tejże firmie. P. Szulc opowiedział też kilka szczegółów odnośnie wymagań wobec przyszłych pracowników i
zachęcił młodzież do kształcenia się w technicznych kierunkach oraz do odbywania praktyk zawodowych w
firmie.

P. M. Szulc

Ferrpol

Wiki
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Kontrola jakości w firmie

 Firma FERRPOL została
założone w 1956 roku przez
Józefa Matuszewskiego.
Obecnie prowadzona jest przez
trzech braci: Tadeusza,
Krzysztofa i Leszka
Matuszewskich. Od początku
swego istnienia firma zajmowała
się usługami w zakresie obróbki
skrawani metali, wykonywania
konstrukcji stalowych oraz
produkcji maszyn rolniczych.  

 Główna działalność FERRPOLU
to wykonywanie usług w zakresie:

obróbki mechanicznej
produkcji systemów
zabezpieczeń gazowych.  

 
Firma produkuje komponenty
niezbędne dla przemysłu:

motoryzacyjnego,
maszynowego,
hydraulicznego,
rolniczego,
budowlanego
kolejowego.

W asortymencie zakładu znajduje
się obecnie ponad milion różnego
typu detali z żeliwa, stali czy
aluminium. W 90% produkcja
skierowana jest na eksport dla
firm takich jak: KTR
Kupplungstechnik, GKN
Walterscheid, HASSE&WREDE,
GMT, a & f Grossserien,
KETTLER, DANA Automocion
SA, Paulstra (grupa Hutchinson),
ThyssenKrupp Aufzugswerke,
ThyssenKruppElevator, jak
również firm polskich: Knott
Polska, Odlewnia Żeliwa Teriel
Gostyń, Famot Pleszew (grupa
DECKEL-MAHO-
GILDEMAISTER), Sauer Danfoss
Polska, Fabryka Przekładni
Kątowych STAROSIELSKI.  

Kontrola jakości

SM

Sm
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Wyroby

Wyroby

Zakład wyposażony jest w nowoczesny park
maszynowy:

centra pionowe (3, 4, 5 osiowe):
Mazak,
Okuma,
Deckel - Maho,

tokarki CNC:
Mazak,
Okuma,
Gildemeister,
Emag.

Firma posiada Certyfikaty Systemu Zapewnienia
Jakości ISO 9001:2008 oraz 14001:2004 nadane
przez TÜV SÜD, zapewniamy także realizację
procesów zgodnie z wymaganiami normy ISO TS
16949.  

Motywacja

Załoga

 Zatrudniani specjaliści w następujących
zawodach:

FREZER - zajmuje się frezowaniem półfabrykantów
metalowych, wykonywanych metodą odlewu lub kucia.
Frezowanie można określić jako niwelowanie
zbędnego nakładu materiału, celem uzyskania gładkiej,
jednolitej powierzchni i wymiarów zgodnych z
podanymi w szkicu technicznym. Praca osoby
obsadzonej na tym stanowisku jest realizowana z
wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń
do obróbki, w tym frezarek, dłutownic i innych.
Umiejętności frezera są wykorzystywane w licznych
zakładach produkcyjnych i przemysłowych, a także
zakładach rzemieślniczych. Wykonywanie zawodu
wiąże się z dużą precyzją.
Szkoła: Zasadnicza szkoła zawodowa lub technikum o
tej specjalności.
Umiejętności i cechy:
- znajomość obsługi maszyn i urządzeń
- zdolności manualne
- umiejętność pracy zespołowej
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo
Warunki pracy:
- praca fizyczna i rzemieślnicza

Prezentacja

Prezentacja

Ferrpol

Ferrpol



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 11/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zaplecze

Umiejętności

 OPERATOR CNC

- jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie
specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do
obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba
zatrudniona w tym charakterze posiada niezbędne
kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie nie
tylko tradycyjnych maszyn, lecz także
skomplikowanych, elektronicznych robotów,
sterowanych elektronicznie. Operator CNC
samodzielnie dobiera odpowiednie materiały i
tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich
obróbki. Operator monitoruje poprawne funkcjonowanie
urządzeń, przeprowadza okresowe badania techniczne
tychże, oraz wykonuje doraźne prace serwisowe.
Osoba obsadzona na tym stanowisku reguluje i
programuje urządzenia do obróbki metali i tworzyw
sztucznych, a także opracowuje procedury i normy ich
wykorzystywania. Dba także o czystość miejsca
pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie. Jest
specjalistą realizującym całokształt procesów
związanych z mechaniczną obróbką metali i tworzyw
sztucznych.

Szkoła:

- preferowane są osoby z wykształceniem wyższym
technicznym
- wymagane jest doświadczenie w obsłudze maszyn
CNC

Umiejętności i cechy:

- efektywna praca w zespole
- dogłębna wiedza z zakresu stosowania maszyn CNC
- obsługa komputera na poziomie zaawansowanym
Warunki pracy:
- praca na przestrzeni produkcyjnej zakładu

ŚLUSARZ

- zajmuje się obróbką metalu. W tym zawodzie
wyróżniamy: ślusarza urządzeń komunalnych,
ślusarza sprzętu domowego, ślusarza
samochodowego, ślusarza wyrobów artystycznych
oraz ślusarza konstrukcji stalowych. Tak więc, w
zależności od specjalizacji - ślusarz ma różne zadania
i stosuje różne technologie do pracy. Pracownik ten
wyrabia, m.in. zamki, klucze, okucia do drzwi i okien,
krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych
oraz kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki
stalowe, a także podnośniki szyb, regulacje położenia
foteli, naprawy i odtwarzanie metalowych wyrobów
artystycznych.
Szkoła:

Zasadnicza szkoła zawodowa, dodatkowo może mieć ukończony kurs spawacza

gazowego i elektrycznego.

Umiejętności i cechy:

- zdolności techniczne i manualne

- dokładność
- dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa
Warunki pracy:

- praca indywidualna

- rutyna

Zawody

Zawody

Ferrpol

Ferrpol

Ferrpol
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 PROGRAMISTA CNC
CNC, tłumaczone z angielskiego Computerized
Numerical Control jako komputerowe sterowanie
urządzeń numerycznych to technologia umożliwiająca
programowanie specjalistycznych maszyn roboczych
wykonujących wyspecjalizowane, precyzyjne prace ze
stuprocentową powtarzalnością. Programista CNC jest
specjalistą w zakresie programowania tychże
urządzeń w obrębie specyfiki danej branży lub gałęzi
przemysłu, posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne
do opracowania projektu danego produktu a następnie
przetransponowanie go w plan sterowania
przystosowany dla danej maszyny lub urządzenia.
Urządzenia te to przede wszystkim tokarki, frezarki,
wykrawarki, etc.

Szkoła:
Wyższa uczelnia techniczna na kierunku robotyka i
automatyka lub pokrewnym
Umiejętności i cechy:
- duża samodzielność
- zdolność samoorganizacji pracy
Warunki pracy:
Praca pod presją -odpowiedzialność i duże skupienie.

TECHNOLOG
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny
zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog
zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem
całokształtu procesów o podłożu technicznym. W
praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne
funkcjonowanie sprzętu komputerowego i
specjalistycznego, znajdującego się na terenie
przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i
dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli
technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba
zaistnieje. Osoba obsadzona na tym stanowisku
sporządza i porządkuje dokumentację techniczną, a
także koordynuje ewentualne roszczenia w zakresie
napraw gwarancyjnych i zwrotu wadliwego sprzętu lub
oprogramowania. Technolog jest zaangażowany we
wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii
wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela
pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi. 
Szkoła:
Wykształcenie wyższe techniczne zgodne z
kierunkiem działania danej firmy.
Umiejętności i cechy:
- umiejętność pracy zespołowej
- zaangażowanie
- rzetelne wypełnianie obowiązków
Warunki pracy:
Praca w zależności od profilu firmy może być
realizowana za pośrednictwem systemu
komputerowego, a częściowo, w zależności od
charakteru działalności firmy, także na terenie hali
produkcyjnej lub innej przestrzeni, wyposażonej w

KONTROLER JAKOŚCI
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiada
za kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i
zapewnienie odpowiedniej jakości wytworzonych
produktów, zgodnie z obowiązującymi normami ISO i
wymaganiami odbiorców. Określa standardy, które
będzie musiał spełnić finalny produkt i dobrać
narzędzia oraz model produkcji, który zapewni
osiągnięcie tego celu. Na podstawie tych ustaleń
tworzy kompleksowy plan procesu produkcji oraz
dokonuje niezbędnych zmian w trakcie jego trwania. Te
działania zapobiegają wytworzeniu towarów o gorszej
jakości niż oczekiwana.
Kontrola jakości dotyczy każdego stadium produkcji:
od momentu otrzymania materiałów i półproduktów,
 przez cały proces wytwarzania produktów,  odbiór i
sprawdzenie ich zgodności z normami ISO, aż do
weryfikacji prawidłowości późniejszego
magazynowania i transportu. Z każdego z tych etapów
sporządza odpowiednią dokumentację.
Szkoła:

Specjalistyczne wyższe uczelnie techniczne.
Umiejętności i cechy:

- znajomość języków obcych
- predyspozycje przywódcze
- umiejętność zarządzania zespołem
- zdolność analizy i wnioskowania
- szybkie podejmowanie decyzji
- dokładność i sumienność
- dobra kondycja fizyczna
Warunki pracy:

Kontroler jakości pracuje częściowo w biurze, gdzie
przygotowuje plan działań, który później będzie
wdrażany oraz niezbędną dokumentację. Spędza też
sporo czasu na hali produkcyjnej, w laboratorium czy
magazynie.  Na etapie planowania procesu produkcji
pracuje indywidualnie, potem dochodzi praca z
zespołem i konieczność koordynowania działań
podwładnych.  Kontakt z ludźmi może obejmować
także klientów, którzy zgłaszają reklamacje lub
oczekują wyjaśnień co do jakości wykonanych
produktów.

Zawody Ferrpol



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 11/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zaplecze

Logo

Oddziały firmy

Firma rozpoczęła swą działalność w roku 1983, a od
tego czasu znacznie rozwinęła swój profil produkcyjny
oraz w znacznym stopniu się skomputeryzowała.
Obecnie posiada trzy fabryki: w Rawiczu, Zielonej
Górze oraz w Prusicach - niedaleko Wrocławia.
Zajmuje się produkcją betonowej galanterii uliczno-
drogową, studni sanitarno–deszczowych i
przepustów z betonu zbrojonego.
Na chwilę obecną firma produkuje:

kilkanaście rodzajów kostki brukowej,
krawężniki,
obrzeża,
palisady,
gazony,
dennice,
studnie szczelne.

Wyroby firmy posiada ponad 150 hurtowni,
przedstawicieli i sklepów w Polsce.
W otwartej w 2007 roku fabryce w Prusicach
produkowane są dennice i studnie szczelne
wykorzystywane przy budowie kanalizacji
deszczowych i sanitarnych.
ZPB Kaczmarek jako pierwszy producent w
Europie Środkowowschodniej, a trzeci na świecie,
wdrożył system PERFECT.
W 2011 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło eksploatacje
złoża kruszyw naturalnych. Zakład Górniczy Olszna II
MK znajduje się Starej Olesznej, na terenie gminy
Bolesławiec.
Misją firmy jest współkształtowanie otoczenia
siedzib ludzkich.

Prezentacja firmy

Prezentacja

Prezentacja

ZPB Kaczmarek

ZPB Kaczmarek

Wiki

Wiki

Kaczmarek
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Kaczmarek

Zawody wykonywane w ZPB Kaczmarek:
BETONIARZ
Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i
żelbetonowe będące konstrukcją nośną lub
elementem różnych obiektów budowlanych (w tym
mostów, tuneli, budowli melioracyjnych).
Praca ta wymaga siły fizycznej i odporności na
zmienne warunki pogodowe. Musisz być
przygotowana/przygotowany na pracę w trudnych
warunkach. W procesie tworzenia mieszanki
betonowej w powietrzu kłębi się pył, który może
wpływać na choroby układu oddechowego. Praca ta
wymaga dźwigania ciężarów, bywa, że wykonywana
jest na dużych wysokościach, w tunelach, a nawet
pod wodą.
Praca betoniarza-zbrojarza może być dobrym
wyborem, jeśli charakteryzuje Cię precyzja i potrafisz
ściśle trzymać się wyznaczonych norm.
Lekkomyślność czy zbędny pośpiech mogłyby
rzutować na bezpieczeństwo pracy całego zespołu, a
w konsekwencji na bezpieczeństwo całej budowli.
Praca na tym stanowisku będzie od Ciebie wymagała
zręczności manualnej niezbędnej przy wykonywaniu
stalowych siatek i szkieletów. Ze względu na częstą
pracę na wysokościach ważny jest dobry zmysł
równowagi, a także niezawodny wzrok i słuch, który
przydaje się wszystkim pracującym na budowie. Jest
to zajęcie dość monotonne, na którym sprawdzi się
zapewne osoba spokojna, dokładna i czujna.
awodu betoniarz-zbrojarz możesz nauczyć się w
trzyletniej szkole zawodowej o takim profilu. Naukę
możesz kontynuować w technikum budowlanym. Nie
jest to jedyna możliwość. Kursów przyuczających do
tego zawodu należy poszukiwać w Centrach
Kształcenia Praktycznego i Centrach Kształcenia
Ustawicznego na terenie całego kraju.

Prezentacja

Prezentacja

Strona internetowa firmy

Strona www

ZPB

ZPB Kaczmarek

ZPB Kaczmarek

ZPB Kaczmarek

ZPB Kaczmarek
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Lakiernictwo Sierakowski Czesław
Przedsiębiorstwo Sierakowski Czesław Lakiernictwo to najstarsza z prezentowanych
firm, a jej historia sięga roku 1965.
W roku 2010 firma wygrała konkurs współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu: ,,Konkurencyjność przedsiębiorstw ,,Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  i otrzymała dofinansowanie na
zakup nowatorskich maszyn i urządzeń lakierniczych, w tym dwóch dodatkowych komór lakierniczych, dwóch
stanowisk przygotowawczych z pełnymi systemami nawiewnymi, sprężarki, destylarki, podwójnej myjki do
pistoletów, stacji odsysającej, odsysacza pyłów, promienników podczerwieni, pompy membranowej i innych
wysoko-nowatorskich maszyn i urządzeń, które pozwoliły na rozszerzenie wachlarza usług. Z własnych środków
zakład został rozbudowany o dodatkową halę produkcyjno-usługową , pomieszczenie socjalne, pomieszczenia
szkoleniowe, biuro oraz nowoczesne pomieszczenie magazynowe, natomiast dotychczasowy budynek zakładu
został zmodernizowany i dostosowany do aktualnych wymogów bezpieczeństwa pracy. Aktualny stan budynków
i posiadających maszyn i urządzeń jest nowy, w najwyższej klasie jakości.
W 2011 roku firma otrzymała wyróżnienie w XVIII edycji etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu
,,PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” w kategorii do 50 pracowników organizowanym
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Obecnie firma Sierakowski Czesław Lakiernictwo zatrudnia 15 pracowników. Dodatkowo zakład corocznie
kładzie się nacisk na profesjonalne przygotowanie i szkolenie uczniów  w zakresie zawodu lakiernik. 26 września
2001r. właścicielowi zakładu Panu Czesławowi Sierakowskiemu nadano MEDAL Ministerstwa Edukacji
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie profesjonalnego wyszkolenia uczniów w
zawodzie LAKIERNIK.  W latach 1999r. oraz 2007r.  uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
właściciel firmy został wyróżniony ZŁOTYM i SREBRNYM MEDALEM imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla
rzemiosła polskiego. Od roku 2010  główny cel rozwoju firmy jest nakierowany na branżę lakiernictwa
przemysłowego.

Prezenacja firmy

Lakiernictwo Sierakowski

Wiki
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Zawody wykonywane w firmie:

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Podstawowymi cechami lakiernika samochodowego
powinny być: dokładność, sumienność i solidność –
tylko wtedy zdobędzie rzesze klientów i utrzyma się na
rynku w tym zawodzie.
Od lakiernika wymaga się dużej sprawności fizycznej i
pasji do wykonywania tej profesji bowiem nierzadko
jest to zajęcie żmudne.
Lakiernikiem samochodowym może zostać
zasadniczo osoba bez żadnego wykształcenia jednak
pracodawcy coraz częściej zwracają na nie uwagę.
Dobrze więc, jeśli kandydat na takie stanowisko
ukończy zawodową szkołę samochodową bądź
technikum o tym profilu. Zwieńczeniem nauki jest
zawsze egzamin a jego pozytywne zdanie uprawnia do
tytułu czeladnika.
Największe znaczenie ma jednak praktyka – ta
odbywa się na etapie szkolnym i pozwala zdobyć
niezbędną wiedzę i doświadczenie odnośnie technik
lakiernictwa. Co ciekawe, z reguły zakłady proponują
pracę tym najzdolniejszym praktykantom.
Lakiernicy samochodowi nie muszą poprzestawać na
statusie czeladnika w hierarchii tego zawodu – po
ośmiu latach pracy mogą zdobyć tytuł mistrza, zdając
egzamin przed komisją w Izbie Rzemieślniczej.

Zawody - prezentacja

Zawody

Zawody - prezentacja

MENEDŻER PRODUKCJI
Kompetencje inżynierskie Menedżera produkcji,
skoncentrowane na zarządzaniu produkcją i procesami
produkcyjnymi, w szczególności:

Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
planowanie misji, wizji i celów strategicznych
opartych o wskaźniki KPI;
Projektowanie i optymalizacja procesów
produkcyjnych;
Planowanie produkcji pod kątem aktualnej i
przyszłej wielkości sprzedaży;
Zarządzanie produktywnością zakładu,
optymalizowanie kosztów, minimalizacja strat;
Zarządzanie efektywnością energetyczną
procesów produkcyjnych;
Zarządzanie jakością produkcji i jakością
produktów;
Zarządzanie projektami produkcyjnymi, wdrażanie
nowych technologii i produktów;
Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi
w zakładzie produkcyjnym.

Kompetencje interpersonalne, wspierające Menedżera
produkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa. Do grupy tych kompetencji należą:

Rekrutowanie pracowników na stanowiska
produkcyjne i techniczne,
Tworzenie i zarządzanie zespołami pracowników
zakładu,
Delegowanie odpowiedzialności za realizację
celów produkcyjnych,
Motywowanie do działania i ocenianie
pracowników za wyniki i postawy,
Budowanie odpowiedzialności za cele i
kształtowanie świadomość jakości,
Kształtowanie postaw menedżerskich mistrzów i
brygadzistów,
Dzielenie się wiedzą, prowadzenie szkoleń
wewnętrznych i instruktarzy stanowiskowych.

Firma

Firma

Firma
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PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Z adan iem pracownika administracyjnego jest
wykonywanie oraz koordynowanie czynności
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem
biura. Jest odpowiedzialny m.in. za utrzymywanie
porządku w dokumentacji, kompletowanie,
segregowanie oraz rejestrowanie pism i
korespondencji. Sporządza podstawową dokumentację
finansowo-księgową, wypisuje delegacje, uczestniczy
w przygotowywaniu umów, pism i aktów. Archiwizuje i
przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Jego praca w dużym stopniu opiera się na
korzystaniu z urządzeń biurowych (komputer,
drukarka, telefon, fax).
Pracownik administracyjny udziela informacji
pracownikom oraz interesantom. Pośredniczy między
działami oraz dba o sprawny przepływ informacji w
przedsiębiorstwie lub instytucji. Współpracuje z
pracownikiem gospodarczym, któremu zgłasza m.in.
informacje o uszkodzonym sprzęcie.
Pracownik administracyjny pracuje w biurze. Może
być zatrudniony w przedsiębiorstwie, administracji
rządowej lub organizacji pozarządowej. Jego praca jest
głównie siedząca – spędza wiele czasu przy
komputerze oraz dokumentach. Niektóre obowiązki
mogą wymagać pracy poza biurem, a nawet krótkich
wyjazdów służbowych (np. obsługiwane narady,
konferencje). Praca w tym zawodzie jest raczej stała,
na pełen etat.

Zawody w prezentacji

c.d.

Prezentacja firmy

Prezentacja

Prezentacja - pracownicy

Praca pracownika administracyjnego może mieć
charakter indywidualny lub zespołowy (jeśli firma
posiada cały dział odpowiedzialny za administrację).
Jeśli myślisz o tym, aby pracować w tym zawodzie,
pamiętaj jednak, że praca ta i tak wymaga częstego
kontaktu z ludźmi.

Firma

Firma

Wiki

Wiki

Firma
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Pracownik administracji c. d.

Do najważniejszych umiejętności pracownika administracyjnego należą: dobra organizacja pracy,
utrzymywanie porządku w dokumentacji oraz umiejętność prowadzenia notatek. Jeśli jesteś osobą skrupulatną,
dokładną, cierpliwą i uporządkowaną, być może jest to zawód odpowiedni dla Ciebie. Pamiętaj również, że w
tej pracy bardzo ważna jest punktualność związana z dotrzymywaniem terminów planu pracy biura.

Praca wymaga kontaktu z ludźmi, dlatego zastanów się, czy lubisz pracować z innymi osobami oraz czy
posiadasz wrodzoną uprzejmość i chęć niesienia pomocy. Pracownik administracyjny kontaktuje się z
pracownikami merytorycznymi różnych wydziałów i kontrahentami, dlatego bardzo ważny jest wysoki poziom
kultury osobistej oraz umiejętność panowania nad emocjami. W tej pracy liczy się efektywność i skuteczność
podejmowanych działań, dlatego załatwienie niektórych spraw może wymagać od Ciebie asertywności i
stanowczości.

Ponieważ wiele zadań pracownika administracyjnego związanych jest z biegłym pisaniem (prowadzenie
korespondencji, sporządzanie notatek, pisanie protokołów) – ważne w tym zawodzie są lekkie pióro i łatwość
pisania tekstów. Konieczne są umiejętności wykorzystywania sprzętu biurowego oraz dobra znajomość
programów komputerowych: podstawowych narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
oraz programów księgowych i systemu magazynowego.

Aby zostać pracownikiem administracyjnym, należy posiadać wykształcenie średnie lub wyższe. Szkoły
techniczne oferują możliwość zdobycia zawodu technika administracyjnego. Jeśli myślisz o tym zawodzie,
warto jednak ukończyć studia związane z administracją. Zastanów się, w jakim miejscu chcesz pracować i
postaraj się ukończyć odpowiednią specjalność. Przykładowe kierunki:

Administracja publiczna i gospodarka samorządowa,
Europejska administracja publiczna,
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
Administracja i zarządzanie w turystyce,
Administracja organów ochrony prawnej,
E-administracja.

http://lakiernictwo-sierakowski.pl/pl/ Sierakowski lakiernictwo
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Pożegnanie...

Pożegnanie...

Pożegnanie i wręczenie przedstawicielom firm podziękowań oraz
zaświadczeń uczestnictwa w programie "Otwarta firma"

Wiki

Wiki
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Nasze działania po prezentacjach

W ciągu kolejnego tygodnia po prezentacjach zajęliśmy
się na godzinach wychowawczych analizą tego, czego
dowiedzieliśmy się w dniu pokazów. Wykorzystaliśmy
do tego te same karty pracy, które służyły nam w
projekcie w ubiegłym roku – wówczas odwiedziliśmy
jedną firmę i potem omawialiśmy zawody, których
zdobycie pozwala za pracę w niej. W tym roku
poddaliśmy takiej analizie wszystkie trzy firmy, które
gościliśmy.

Karty pracy otrzymały wszystkie klasy w szkole
i wspólnymi siłami udało nam się je wypełnić, dzięki
czemu stworzyliśmy całkiem udane profile zawodowe!
Oczywiście różnych informacji szukaliśmy także w
internecie, jak np. jakie szkoły trzeba ukończyć czy też
jakie umiejętności trzeba posiadać.

Praca w grupach

KlasaIII F

Praca nad kartami pracy

Efekty naszej pracy

Klasa III F podczas pracy

KM

KM

KM

KM

KM


	Otwarta firma w Sierakowie!
	„Otwarta firma” to ogólnopolski projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/) mający na celu zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań młodzieży z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami, jak również wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz inicjatyw młodych ludzi. Dla szkoły jest to wspaniała okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów, jak też rozwinięcia współpracy z leżącymi w pobliżu zakładami pracy.

	- ZPB Kaczmarek S. A.
	- FERRPOL Bracia Matuszewscy sp. z o. o.
	- Lakiernictwo Sierakowski Czesław
	Lakiernictwo Sierakowski Czesław
	Przedsiębiorstwo Sierakowski Czesław Lakiernictwo to najstarsza z prezentowanych firm, a jej historia sięga roku 1965.
	Zawody wykonywane w firmie:
	Pożegnanie i wręczenie przedstawicielom firm podziękowań oraz zaświadczeń uczestnictwa w programie "Otwarta firma"

	Nasze działania po prezentacjach

