
Technikum Mechaniczne Nr 30 

ul. Podbrzezie 10, 

31-054 Kraków 

tel. 124221463; e-mail: zsm4@wp.pl 

 

Strona szkoły: https://zsmnr4.edupage.org/ 

Facebook: facebook.com/ZSM4KR 

 

Spotkania informacyjne dotyczące zawodów: 

technik logistyk 

technik rachunkowości 

dla uczniów klas ósmych 

 

 

Prowadzenie rachunkowości w programie Rewizor GT 
8:00 – 9:00 

Praktyczne zapoznanie z zawodem technik rachunkowości - przyjdź i przekonaj się, że 

technik rachunkowości to ciekawy zawodów, który zapewni Ci świetną przyszłość. 

Spotkanie na Teams: kliknij, aby dołączyć 

 

Prowadzenie rachunkowości w programie Rachmistrz GT 
9:00 – 10:00 

Ciekawi Cię księgowość z elementami kadr i płac? Chciałbyś pracować w kadrach i nie 

wiesz czy dasz sobie radę? Przyjdź na nasze warsztaty i poznaj od strony praktycznej 

zawód technik rachunkowości. 

Spotkanie na Teams: kliknij, aby dołączyć 

 

Prowadzenie kadr w programie Gratyfikant GT 
10:00 – 11:00 

Obsługa kadrowo-płacowa firm polega przede wszystkim na prowadzeniu spraw 

osobowych pracowników - analiza rynku pracy, przeprowadzanie rekrutacji, zawieranie 

umów o pracę - a w trakcie trwania zatrudnienia, np.: rozliczanie urlopów, prowadzenie 

kartotek pracownika, itd. Brzmi ciekawie? Może nadal nie jesteś przekonany czy technik 

rachunkowości to zawód dla Ciebie? Przyjdź na warsztaty i zostań z nami na kolejne pięć 

lat! 

Spotkanie na Teams: kliknij, aby dołączyć 

 

Gospodarka magazynowa./Sporządzanie dokumentacji w programie 

magazynowym Subiekt GT - Nowość!!! 
11:00 – 12:00 

Klasyczne podejście do administrowania przestrzenią, które opiera się wyłącznie o obsługę 

konwencjonalnych procesów ewidencji już nie wystarcza. Magazyny stają się obiektami 

dynamicznymi, z dedykowaną infrastrukturą i wieloma złożonymi procesami 

wewnętrznymi. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na warsztaty i zapoznaj się z zawodami: 

technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali. 

Spotkanie na Teams: kliknij, aby dołączyć 
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Organizacja transportu./Dokumentacja w transporcie. 
12:00 – 13:00 

W każdej firmie organizacja transportu stanowi prawdziwe wyzwanie dla osoby 

koordynującej. Pamiętać należy o uwzględnieniu wszelkich przepisów prawa oraz 

dodatkowych regulacji, nie pomijając jednocześnie faktu, iż każdy proces transportowo-

spedycyjny przebiega inaczej i podlega innym regulacjom w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku, zaangażowanych gałęzi transportu, sposobu przewozu oraz liczby 

zaangażowanych w dany transport osób i podmiotów. Przyjdź i przekonaj się czy zawód 

technik logistyk lub technik eksploatacji portów i terminali jest właśnie dla Ciebie. 

Spotkanie na Teams: kliknij, aby dołączyć 

 

Spotkanie jest bezpłatne i ma charakter cykliczny. Będzie się odbywać w każdy piątek, aż do 

18 czerwca 2021. Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy,  chcielibyśmy uprzedzić 

Państwa, że w czasie szkolenia mogą zostać Państwo poproszeni o włączenie mikrofonu, 

w celu przeprowadzenia niektórych aktywności. 

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy o przesłanie wiadomości, w której 

określą Państwo temat spotkania i ilość chętnych osób (najpóźniej na dzień przed 

planowanym spotkanie, tj. do czwartku). Wiadomość prosimy przesłać na adres: 

dawid.wojtowicz@zsm4.pl 

 

Uczestnicy nie muszą posiadać konta na MS Teams; wystarczy jedna z przeglądarek: Google 

Chrome, Microsoft Edge. Pozostałe wymagania techniczne po stronie uczestnika to: kamerka, 

mikrofon oraz głośniki (standardowe wyposażenie laptopów) oraz łącze internetowe (min. 10 

MB). 
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