
TECHNIK EKONOMISTA
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ 
posiadają  umiejętności  samodzielnego  rozwiązywania 
problemów  występujących  we  współczesnych 
przedsiębiorstwach.  Technik  ekonomista  to  zawód 
szerokoprofilowy,  który  stwarza   duże  szanse  zatrudnienia. 
Nabyte  umiejętności  zawodowe  umożliwiają  absolwentowi 
prowadzenie własnej działalności  oraz zatrudnienie na wielu 
stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Typowa  szkoła  dla  osób,  które  pragną  uzyskać  średnie 
wykształcenie ekonomiczne. 

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Uczniowie  w 
trakcie nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, 
prawa,  rachunkowości  przedsiębiorstw,  ekonomiki,  statystyki 
oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. 
Absolwent technikum może podejmować pracę we wszystkich 
podmiotach  gospodarczych  bez  względu  na  ich  formę 
organizacyjną czy własnościową. Jest przygotowany do pracy:
-  w  działach  zarządzających  firmą  (księgowość,  kadry, 
zaopatrzenie, sprzedaż itp.),
-  w  instytucjach  finansowych  (bankach,  agencjach 
ubezpieczeniowych,  biurach  maklerskich,  komórkach 
finansowo-księgowych). 
Pozytywne  zdanie  egzaminu  maturalnego  umożliwia 
kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:
-  wykorzystania  programów  komputerowych  do  obsługi 

finansowo-księgowej przedsiębiorstw,
- prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
- tworzenia biznesplanów,
- dokonywania  analiz ekonomicznych, 
-  prowadzenia  rozliczeń  finansowych,  instytucjami 

ubezpieczeniowymi,  bankami  i  innymi  jednostkami 
organizacyjnymi,

-  prowadzenia  korespondencji  w  sprawach  osobowych, 
finansowych i handlowych,

-  sporządzania  typowych   dokumentów  i  sprawozdań 
dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, 
sprzedaży i usług,

- ewidencjonowania  i analizowania operacji  gospodarczych, 
obliczania  wskaźników  efektywności  działalności 
jednostki organizacyjnej.

Technik  ekonomista  może  podejmować  pracę  m.in.  jako 
księgowy,  pracownik  działu  kadr,  płac  i  sekretariatu, 
specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy  w:
- urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- bankach, instytucjach ubezpieczeniowych,
- biurach rachunkowych i urzędach skarbowych,
- przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- firmach usługowych i handlowych,
- prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 
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