
Kierunek: rozwój
NABÓR DO DUALNEJ  
KLASY BRANŻOWEJ 
O PROFILU  
 OPERATOR OBRABIAREK  
 SKRAWAJĄCYCH
 MECHATRONIK
 ŚLUSARZ

W szkole branżowej I stopnia zdobędziesz pierwszą  
kwalifikację w wybranym zawodzie. Później możesz  
kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.  
Po dwóch latach nauki oraz zdanym egzaminie  
otrzymasz drugą kwalifikację i zostaniesz technikiem.  
Drugi stopnień szkoły branżowej daje Ci też możliwość  
przystąpienia do egzaminu maturalnego i pójścia na studia.  
A wszystko to we współpracy z pracodawcą – ucz się  
jednocześnie zdobywając doświadczenie w firmie!

Zainteresowany?  
Złóż dokumenty w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Kościuszki 8, tel. (29) 745 33 71, ekonomikekonomik@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie  
www.ekonomik.szkola.pl
   Dualna Ostrów

Poznaj nas!

ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z.o.o. 
jest wiodącym dostawcą opakowań z tworzyw sztucznych dla największych koncernów  
z branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej. Zatrudniamy ponad 20.900  
pracowników w 181 zakładach na całym świecie. Stosujemy najnowocześniejsze  
technologie i innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu od ponad 60 lat odnosimy  
międzynarodowe sukcesy. Jako austriackie przedsiębiorstwo rodzinne oferujemy  
naszym Pracownikom stabilną podstawę do rozwoju, poczucie bezpieczeństwa,  
relacje oparte na zaufaniu oraz wzajemny szacunek.

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 
to jeden z największych producentów mebli w Europie. W pięciu nowoczesnych  
fabrykach znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz  
w Hajnówce pracuje ponad 3500 osób. FORTE to duża i prężna firma, więc Twoja  
nauka będzie bardzo praktyczna, ciekawa i dająca świetne perspektywy.  
Meble FORTE tworzone są z pasją przez polskich i zagranicznych projektantów.  
Wzornictwo dostosowane jest do zmieniających się trendów rynkowych  
oraz oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
to firma, która istnieje na rynku od 30 lat. Jest producentem konstrukcji stalowych  
i wyposażenia obiektów inwentarskich do hodowli zwierząt. Ponad 45% naszej  
produkcji to export, głównie do Skandynawii, Krajów Bałtyckich oraz Niemiec i Austrii. 
Mocno stawiamy na automatyzację produkcji oraz szkolenie kadry. Dążymy do modelu,  
w którym w oparciu o kształcenie dualne, będziemy sami kształcić i przygotowywać  
młodzież do pracy w naszym zakładzie. Priorytetowymi zawodami są operator CNC  
oraz spawacz i operator robotów spawalniczych. 

SCHNEIDER Polska Technika Samochodowa  
i Kontenerowa Sp. z o.o.  
to zakład produkcyjny w Ostrowi Mazowieckiej założony w 1995 roku będący częścią 
niemieckiego holdingu Schneider-AluTeam. Jesteśmy wiodącym dostawcą  
dla europejskiego przemysłu samochodów użytkowych. W naszej firmie  
zatrudnionych jest 600 pracowników. Dysponujemy nowoczesnym parkiem  
maszynowym niezbędnych do produkcji zarówno zabudów, jak i komponentów  
do przyczep i naczep a także elementów rolniczych. Wprowadzony system zarządzania 
jakością oraz wykwalifikowana kadra pracownicza czuwają nad jakością naszych  
wyrobów. Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego też kładziemy duży nacisk  
na innowacyjne inwestycje oraz rozwój naszych pracowników.
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Ale o co chodzi?

> OPERATOR OBRABIAREK  
 SKRAWAJĄCYCH
> MECHATRONIK
> ŚLUSARZ

Co tworzy dobrego fachowca? Z całą pewnością wiedza  
i doświadczenie. Dołącz do dualnej klasy branżowej pod  
patronatem czterech lokalnych przedsiębiorstw i zdobądź  
super zawód! 

Przedmiotów ogólnych będziesz uczył się w szkole, teorii zawodu  
- w centrum kształcenia, a dzięki stałej współpracy z firmą  
zdobędziesz praktyczne umiejętności.

Szkoła branżowa
Tu zdobędziesz solidne podstawy teoretyczne. Będziesz uczył się  
przedmiotów ogólnych, takich jak matematyka czy fizyka, które  
pozwolą Ci wejść na kolejny poziom zawodowstwa. Sprawne  
wykonywanie obliczeń czy zamienianie jednostek to umiejętności,  
które są szczególnie ważne w zawodach technicznych.

Centrum Kształcenia Zawodowego
Kolejny stopień wtajemniczenia osiągniesz chodząc na przedmioty 
zawodowe w centrum kształcenia. Dobry fachowiec musi posiadać  
umiejętności praktyczne. Jak dobierać narzędzia do konkretnego  
zadania? Jak pracować w najbardziej efektywny sposób? Jak dbać  
o swoje bezpieczeństwo w trakcie pracy? Tego wszystkiego  
dowiesz się w czasie zajęć praktycznych.

Firma
A teraz najlepsze: już w trakcie nauki zobaczysz, jak funkcjonuje  
prawdziwe przedsiębiorstwo. Staniesz się częścią zespołu jednej  
z wybranych firm: ALPLA, FORTE, ROLSTAL Pawłowski lub SCHNEIDER 
Polska. Będziesz zdobywał pierwsze doświadczenie zawodowe pod 
okiem instruktora i zaczniesz zarabiać własne pieniądze!

Wybierz swój zawód Kasa musi się zgadzać!

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Główne zadania: Programuje, obsługuje oraz dba o stan techniczny  
konwencjonalnych oraz nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.  
Dokonuje pomiarów i pracuje zgodnie z dokumentacją.

Cechy:  dbałość o szczegóły, łatwość w dokonywaniu obliczeń matematycznych, 
precyzja, zaawansowana znajomość obsługi komputera.

Firmy kształcące w tym zawodzie:

Główne zadania: Wykonuje elementy z metalu, buduje proste konstrukcje 
łącząc je poprzez spawanie łukowe lub gazowe, nadzoruje pracę automatów 
spawalniczych. Ponadto programuje, nadzoruje oraz dba o stan techniczny  
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.

Cechy:  umiejętność myślenia przestrzennego, doskonała zręczność rąk,  
dokładność i koordynacja wzrokowo-ruchowa, znajomość obsługi komputera.

Firmy kształcące w tym zawodzie:

ŚLUSARZ

Praca oznacza nie tylko obowiązki, ale i prawa.  
Każda z czterech firm gwarantuje te same warunki.
Możesz liczyć na bazowe comiesięczne wynagrodzenie  
wynikające z przepisów – stawka waha się w zależności  
od roku nauki. Do tego dostaniesz bonusy na święta. 

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość odbycia  
dodatkowych kursów i zdobycia uzupełniających  
kwalifikacji rynkowych.

Jesteś szczególnie zaangażowany i sumienny?  
Czekają Cię dodatkowe premie, możliwość uczestnictwa  
w praktykach, targach, konferencjach i wycieczkach!

Dla każdego:

Dla najbardziej sumiennych:

wypłata  
co miesiąc

bonus
wielkanocny

bonus
bożonarodzeniowy

250-300 zł 100 zł 200 zł

premia miesięczna  
za frekwencję  

100%

premia miesięczna  
za średnią ocen 

4-4,5

premia miesięczna  
za średnią ocen 

+4,5

100 zł 100 zł 200 zł

MECHATRONIK
Główne zadania: Zna się na mechanice, elektryce, pneumatyce i hydraulice.  
Potrafi zamontować części maszyny według schematu i uruchomić ją zgodnie  
z instrukcją, dba o poprawne działanie maszyn.

Cechy:  umiejętność pracy w zespole, zamiłowanie do majsterkowania,  
zainteresowanie nowinkami technicznymi i technologicznymi.

Firmy kształcące w tym zawodzie:
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do przyczep i naczep a także elementów rolniczych. Wprowadzony system zarządzania 
jakością oraz wykwalifikowana kadra pracownicza czuwają nad jakością naszych  
wyrobów. Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego też kładziemy duży nacisk  
na innowacyjne inwestycje oraz rozwój naszych pracowników.
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Kierunek: rozwój
NABÓR DO DUALNEJ  
KLASY BRANŻOWEJ 
O PROFILU  
 OPERATOR OBRABIAREK  
 SKRAWAJĄCYCH
 MECHATRONIK
 ŚLUSARZ

W szkole branżowej I stopnia zdobędziesz pierwszą  
kwalifikację w wybranym zawodzie. Później możesz  
kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.  
Po dwóch latach nauki oraz zdanym egzaminie  
otrzymasz drugą kwalifikację i zostaniesz technikiem.  
Drugi stopnień szkoły branżowej daje Ci też możliwość  
przystąpienia do egzaminu maturalnego i pójścia na studia.  
A wszystko to we współpracy z pracodawcą – ucz się  
jednocześnie zdobywając doświadczenie w firmie!

Zainteresowany?  
Złóż dokumenty w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Kościuszki 8, tel. (29) 745 33 71, ekonomikekonomik@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie  
www.ekonomik.szkola.pl
   Dualna Ostrów

Poznaj nas!

ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z.o.o. 
jest wiodącym dostawcą opakowań z tworzyw sztucznych dla największych koncernów  
z branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej. Zatrudniamy ponad 20.900  
pracowników w 181 zakładach na całym świecie. Stosujemy najnowocześniejsze  
technologie i innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu od ponad 60 lat odnosimy  
międzynarodowe sukcesy. Jako austriackie przedsiębiorstwo rodzinne oferujemy  
naszym Pracownikom stabilną podstawę do rozwoju, poczucie bezpieczeństwa,  
relacje oparte na zaufaniu oraz wzajemny szacunek.

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 
to jeden z największych producentów mebli w Europie. W pięciu nowoczesnych  
fabrykach znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz  
w Hajnówce pracuje ponad 3500 osób. FORTE to duża i prężna firma, więc Twoja  
nauka będzie bardzo praktyczna, ciekawa i dająca świetne perspektywy.  
Meble FORTE tworzone są z pasją przez polskich i zagranicznych projektantów.  
Wzornictwo dostosowane jest do zmieniających się trendów rynkowych  
oraz oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
to firma, która istnieje na rynku od 30 lat. Jest producentem konstrukcji stalowych  
i wyposażenia obiektów inwentarskich do hodowli zwierząt. Ponad 45% naszej  
produkcji to export, głównie do Skandynawii, Krajów Bałtyckich oraz Niemiec i Austrii. 
Mocno stawiamy na automatyzację produkcji oraz szkolenie kadry. Dążymy do modelu,  
w którym w oparciu o kształcenie dualne, będziemy sami kształcić i przygotowywać  
młodzież do pracy w naszym zakładzie. Priorytetowymi zawodami są operator CNC  
oraz spawacz i operator robotów spawalniczych. 

SCHNEIDER Polska Technika Samochodowa  
i Kontenerowa Sp. z o.o.  
to zakład produkcyjny w Ostrowi Mazowieckiej założony w 1995 roku będący częścią 
niemieckiego holdingu Schneider-AluTeam. Jesteśmy wiodącym dostawcą  
dla europejskiego przemysłu samochodów użytkowych. W naszej firmie  
zatrudnionych jest 600 pracowników. Dysponujemy nowoczesnym parkiem  
maszynowym niezbędnych do produkcji zarówno zabudów, jak i komponentów  
do przyczep i naczep a także elementów rolniczych. Wprowadzony system zarządzania 
jakością oraz wykwalifikowana kadra pracownicza czuwają nad jakością naszych  
wyrobów. Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego też kładziemy duży nacisk  
na innowacyjne inwestycje oraz rozwój naszych pracowników.
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