
          

 

 

Технікум в Казімеж-Дольному пропонує своїм учням навчання на таких СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 

• технік готельного бізнесу 

• технік туристичного обслуговування 

• технік торгової справи 

• технік – логістик 

• технік – експедитор 

 

Якщо ви легко знаходите спільну мову з різними людьми і вас не лякають труднощі, то ці спеціальності 

про вас і для вас: 

 

Технік готельного бізнесу 

  У сферу професійної компетенції техніка готельного бізнесу входить виконання робіт, пов'язаних з 

обслуговуванням гостей на ресепшн (бронювання готельних послуг, проведення рекламних акцій і продаж 

готельних послуг, обробка кореспонденції та експлуатація сучасного офісного обладнання); підготовка 

житла для прийому гостей, приготування і подача сніданку в закладі, що надає готельні послуги, а також 

співпраця з компаніями, що надають послуги для готельних об'єктів. 

  В процесі навчання технік також знайомиться із суміжними спеціальностями в готелі: офіціант, бармен, 

аніматор, а також з новим напрямком - "wellness & spa". Стажування проходять у відомих готельних 

закладах країни (Казімеж-Дольни, Пулави, Наленчув), за кордоном (Німеччина) та на пасажирських поромах 

Unity Line. 

  Для техніка готельного бізнесу можливості працевлаштування відкриваються в готельних закладах, центрах 

відпочинку, санаторно-курортних установах, пансіонатах, а також на мобільних базах (поромних, 

судноплавних, залізничних). 
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  Технік туристичного обслуговування 

  Основними завданнями техніка туристичного обслуговування є підготовка туристичних пропозицій, 

розробка туристичних подій і організація туристичних заходів. 

  Під час навчання ви підготуєте і проведете як мінімум три туристичних заходи. 

  Технік туристичного обслуговування знайде себе в туристичних агентствах, туристичних інформаційних 

центрах, будинках відпочинку, органах місцевого самоврядування, що займаються організацією та 

просуванням туризму. 

 

  
 

Технік торгової справи  
 Технік торгового справи займається організацією і веденням комерційної діяльності; підготовкою 

економічної і фінансової документації; проведенням рекламних та маркетингових заходів; організацією робіт 

з прийому поставок і підготовки товарів до продажу; обслуговуванням клієнтів і укладанням угод купівлі-

продажу.  

 Технік торгового справи може реалізувати себе в комерційних, виробничих і сервісних компаніях, в 

рекламних агентствах, може вести свій власний бізнес в комерційній та маркетингової індустрії. 

 

 Технік – логістик 

  Основні завдання техніка-логіста: 

• виконання логістичних завдань в галузі управління складом, управління запасами, управління 

матеріальними потоками відповідно до документації; 

• організація роботи на логістичної позиції відповідно до принципів ергономіки, охорони праці та техніки 

безпеки, протипожежного захисту. 

  Новим напрямком у вивченні цієї сфери є військова логістика, що передбачає й підготовку для роботи у 

військових частинах (практичні заняття і спеціальні лекції в області тактики і військової логістики, уроки 

самооборони і медичного порятунку, поїздки на полігони, уроки аматорського радіозв'язку і, за можливостю, 

на заняттях військовою технікою). 



  Фахівці з логістики можуть влаштуватися на роботу в відділи логістики промислових, торгових, 

дистриб'юторських, сервісних, транспортних та експедиторських компаній. 

Технік – експедитор 

  Професійні завдання: 

• планування та організація робіт, пов'язаних з перевезенням вантажів; 

• ведення документації, пов'язаної з виконанням транспортних завдань; 

• ведення обліку розрахунків з клієнтами та підрядниками; 

• моніторинг транспортного процесу. 

  Кожна компанія, що має транспортні засоби або замовляє транспорт для зовнішніх компаній, шукає 

експедиторів для ефективного обслуговування клієнтів. Тому технік-експедитор потрібен в транспортних, 

логістичних та експедиторських компаніях; агентствах морського і аеропортового обслуговування; 

підприємствах, що здійснюють експедирування промислових товарів. 

 

Важливі аспекти: Перелік необхідних документів    

Вступна кампанія розпочинається в квітні Атестат з додатком за 9 клас 

Навчання є безкоштовним! Свідоцтво про народження 

Рівень польської мови А2-В1 Закордонний паспорт або дитячий проїзний 

Проживання – 60 злотих на місяць Медична довідка + карта щеплень 

Харчування - 200 злотих на місяць (обіди). 4 фото візового формату 

Страхування – близько 130 €  на рік. Нотаріальна згода батьків на виїзд дитини 

за кордон 

Юридичний опікун є обов'язковим на весь період 

навчання в технікумі (близько 100 злотих на місяць) 

Заява від  батьків від учня на прийняття до школи 

Технікум приймає учнів після 9, 10, 11 класу, або 

до моменту виповнення 18 років.  

Автобіографія 

Сайт технікуму - http://www.koszczyc.kazimierz-

dolny.pl/ 

Наявність юридичного опікуна в Польщі.     
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