Lotnicze Zakłady Naukowe
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Okazja zdobycia odlotowego zawodu!

Technik eksploatacji portów i terminali

Zawód ten przygotowuje do pracy na całym świecie:
- w terminalach lotniczych, samochodowych
i kolejowych
- w portach morskich i rzecznych
- w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych
- w agencjach obsługi portów rzecznych, morskich
i lotniczych
JEŚLI JESTEŚ OPERATYWNY, RZUTKI, LUBISZ WYZWANIA
I ŁAMIGŁÓWKI, TO ZAWÓD DLA CIEBIE - PRZYJDŹ!

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik

To zawód, dzięki któremu będziesz mógł znaleźć pracę
wszędzie - wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści
z umiejętnością:
- oceniania stanu technicznego statków powietrznych
- obsługi hangarowej samolotów i śmigłowców
- wykonywania napraw zespołów i wyposażenia lotniczego
JEŚLI SAMOLOTY SĄ CI BLISKIE - PRZYJDŹ!

Jako technik mechanik zdobędziesz umiejętność:
- obsługi urządzeń mechanicznych, hydraulicznych,
pneumatycznych, elektrycznych, elektronicznych
- konstruowania części maszyn , ich elementów
i zespołów
- obsługi programów typu CAD
LUBISZ KONSTRUOWAĆ - TO ZAWÓD DLA CIEBIE!

Technik mechatronik

Technik informatyk

Technik informatyk to człowiek, bez którego nie może
obejść się żadna instytucja, urząd, zakład pracy.
Możesz poznać:
- budowę i eksploatację sprzęu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych
- projektowania lokalnych sieci
- tworzenia i prowadzenia stron www
TO POCZĄTEK DROGI W ŚWIECIE KOMPUTERÓW!

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
specjalizacja - monter mechatronik
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To zawód, który pozwala na:
- programowanie komputerów przemysłowych sterowników PLC
- obsługiwanie różnego rodzaju urządzeń pneumatycznych, mechanicznych czy hydraulicznych
Otrzymacie także certyﬁkat Firmy Siemens i Mitsubishi
PRZYJDŹ - TO ZAWÓD DLA CIEBIE!

Lotnicze Zakłady Naukowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
specjalizacja - operator obrabiarek skrawających

ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław

Zostając monterem - mechatronikiem nabędziesz
umiejętności:
- naprawy, konserwacji i uruchamiania urządzeń
mechatronicznych
- kontroli pracy elementów oraz podzespołów
elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i
hydraulicznych stosowanych w urządzeniach mechatronicznych
ZAWÓD TEN DAJE SZYBKĄ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ

tel. 71/345 61 79; 345 68 82;
71/345 68 86; 79 46 292
fax 71/ 794 62 91
www.lzn.pl
szkolalzn@poczta.fm
REKRUTACJA - szkola_lzn@poczta.fm

2 kwietnia 2012 roku rozpoczyna pracę
SZKOLNY
PUNKT REKRUTACYJNY

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę
i umiejętności potrzebne do:
- obsługi obrabiarek CNC
- czytania dokumentacji technicznej
- montażu, demontażu i napraw maszyn i urządzeń
- obróbki ręcznej, frezowania i toczenia
TO ZAWÓD DLA KAŻDEGO, KTO PRAGNIE MIEĆ FACH
W RĘKACH A JEDNOCZESNIE MYŚLI O DALSZEJ EDUKACJI!

Partnerzy Lotniczych Zakładów Naukowych

Dzięki ich wsparciu nasza młodzież może w praktyce sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności.
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