


Kierunki 

TECHNIKUM 

• Technik Ekonomista 

• Technik Rachunkowości 

• Technik Handlowiec 

• Technik Spedytor 

• Technik Logistyk 

• Technik Reklamy 



  Zajmuje stanowiska w bankach, jednostkach budżetowych 

może też założyć własną działalność gospodarczą  
np. w sferze usług księgowych czy ubezpieczeniowych. 

Technik ekonomista 



Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu 
rachunkowości, finansów, bankowości. 

  

Technik ekonomista 



Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być 
zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we 
wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach 
gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, 
urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach 
skarbowych. 

  Technik rachunkowości 



Na tym kierunku nauczysz się prowadzenia rachunkowości 
firmy oraz dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania 
dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat 
zobowiązań, posługiwania się oprogramowaniem do obsługi 
księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz 
przygotowanie ich do weryfikacji. 

  Technik rachunkowości 



Jest specjalistą do spraw obsługi klienta, zaopatrzenia  
i sprzedaży, odpowiada za poprawny układ produktów w sklepie.  

Technik handlowiec 



Handlowiec potrafi analizować rynek i pozyskiwać nowych 
klientów. Zajmuje się przygotowywaniem ofert, dokumentów 
handlowych oraz materiałów promocyjnych. Prowadzi 
negocjacje z klientami i kontrahentami.  

 

Technik handlowiec 



Technik spedytor 

Planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem 
ładunków w kraju i za granicą, a także prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowych. 

Najważniejszym zadaniem spedytora jest: 
 



Technik spedytor 

W obszarze działania spedytora znajduje się transport 
samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, 
lotniczy i intermodalny.  
 



To osoba, która odpowiedzialna jest w firmie za kierowanie 
procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju 
surowców i produktów.  

Technik logistyk 



Zajmuje się między innymi planowaniem, organizowaniem, 
kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od 
producenta do konsumenta. 

Technik logistyk 



To osoba, która organizuje reklamę. Pracuje w agencjach 
reklamowych, agencjach full service. Odpowiada za kontakty  
z prasą oraz kształtowanie opinii. Projektuje, przygotowuje  
i wdraża kampanie reklamowe.  

Technik reklamy 



Zajmuje się projektowaniem logo oraz spójniej wizualizacji 
firmy. Przygotowuje  materiały do druku. 

Technik reklamy 



Edukacja po reformie 



Czekamy na Ciebie na: 
Gimnazjalnej 3 w Raciborzu 

tel.  32 415 48 90 



www.ekonomikraciborz.pl 


