
Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Dzięki ZMPD - Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych coraz więcej szkół w Polsce decyduje się na

uruchomienie kierunku kształcenia Kierowca - Mechanik.

O zawodzie kierowcy międzynarodowego i zapotrzebowaniu polskiej

branży transportowej na kierowców zawodowych opowie ekspert w

branży Pan Prezes ZMPD Jan Buczek. 

 

ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży

transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia blisko 5000

przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,

zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Do

przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród

niemal 200 000 pojazdów, które obecnie tworzą polską flotę

przewozów międzynarodowych. Podstawowym celem Zrzeszenia jest

udzielanie pomocy i przekazywanie informacji członkom ZMPD w

sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz

reprezentowanie ich interesów wobec organów państwowych,

organizacji krajowych i międzynarodowych
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https://przemyslowa-akademia.pl/
https://www.arp.pl/
https://lnkd.in/eb7rcgw
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Webinar z Kamil Wojna i Michał

Telatyński, ekspertami z L'Oréal Warsaw

Plant - proces produkcyjny oraz sytuacji

kadrowej spółki

Webinar z Wojciechem Zasadzińskim,

Prezesem Greiner Packaging - tworzenie

biznesu, który daje zatrudnienie dla

ponad pięciuset pracowników

Webinar z Ernestem Dobrzyńskim,

Menagerem HR w spółce MFO SA -

zatrudnienie i szeroki wahlarz produktów

oferowanych przez firmę

Nie wszyscy jednak wiedzą że Polska fabryka tego giganta produkuje nawet do 1 mln szt. kosmetyków
dziennie co daje jej tytuł najwydajniejsze fabryki L'Oréal na Świecie!

"Bez Stresu. po kolei, nie za szybko - jedno z najważniejszych słów to cierpliwość" - To jedna ze wskazówki
wynikających z wieloletniego doświadczenia Pana Prezesa przy tworzeniu biznesu który daje zatrudnienie
ponad pięciuset pracownikom!

Rozmowa o uznanym i renomowanym polskim dostawcą m.in. profili stalowych, kształtowników specjalnych
zimnogiętych, wzmocnień okiennych i profili stalowych do lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej - któryś z
szerokiego wachlarza produktów spółki każdy odnajdziecie w swoim domu

https://przemyslowa-akademia.pl/
https://www.arp.pl/
https://lnkd.in/eZc5hXE
https://lnkd.in/eFc7cGd
https://lnkd.in/eR6qr9Q


Uczniowie opowiadają o nauce na

kierunkach technicznych w zespole

szkół im. kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Teresinie 

Wiktoria uczy się w Zespół Szkół im.

Kard. Stefana Wyszyńskiego w

Teresinie na kierunku kształcenia:

Technik Elektroenergetyk Transportu

Szynowego, Technik Elektroenergetyk

Transportu Szynowego to świetny

kierunek kształcenia również dla

Kobiet - rekomenduje uczennica III

klasy Wiktoria Brożyna
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„Największym problemem w nauczaniu zdalnym jest to, że uczniowie nie radzą sobie z samotnością w

domu. Trzeba kłaść nacisk na to, aby uczniowie nauczyli się pracować samodzielnie…” - Dyrektor Zespołu

Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie

#Zawodowa przyszłość zaczyna się u Nas

#Zawodowa przyszłość zaczyna się u Nas - uczniowie
o kierunkach kształcenia

https://przemyslowa-akademia.pl/
https://www.arp.pl/
https://lnkd.in/e_U9V2V
https://www.facebook.com/MLODYPRZEMYSL/videos/546671142619829/
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Radek uczy się w Zespół Szkół im. 

 Kard. Stefana Wyszyńskiego w

Teresinie na kierunku kształcenia

Technik Logistyk

Bartek uczy się w Zespół Szkół im. 

 Kard. Stefana Wyszyńskiego w

Teresinie na kierunku kształcenia

Technik Logistyk

Łukasz uczy się w Zespół Szkół im. 

 Kard. Stefana Wyszyńskiego w

Teresinie na kierunku kształcenia

Technik Logistyk

Udanych wakacji!

https://przemyslowa-akademia.pl/
https://www.arp.pl/

