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Zdobądź ciekawy zawód za darmo!
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Chcesz zdobyć zawód, dokształcić się, zdobyć nowe kwalifikacje? I to za darmo, ucząc się
jedynie 4 dni w miesiącu? Bezpłatna szkoła PROFFESOR ze Skoczowa czeka na Ciebie! Trwa
nabór na semestr letni!

Mimo tego, iż Szkoła „PROFFESOR” rozpoczęła działalność w Skoczowie we wrześniu2015r już teraz cieszy się
niezwykłą renomą. Słuchacze uczęszczający na zajęcia poznali i ocenili kadrę wykładowców. Ocena wypadła celująco.
Jednoznacznie potwierdzili, że oczekiwania związane z metodami prowadzenia zajęć spełniły w całości ich
oczekiwania. Tutaj teoria łączy się z praktyką i dlatego przyswojenie wiedzy nie nastręcza żadnych trudności.

- Niepubliczna Szkoła Policealna i Ogólnokształcąca PROFFESOR powstała po to, aby nauczać
profesjonalnie, a nie rozdawać dyplomy. Kładziemy nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności. Jak
podkreślają sami pracodawcy, nasi absolwenci są lepiej przygotowani do zawodu niż studenci danego
kierunku – mówi Wiesław Bączek, założyciel szkoły,
BHP, rachunkowość, administracja, opiekun osoby starszej, liceum ogólnokształcące. Te i inne kierunki są na
wyciągniecie ręki! Dołącz do sześćdziesięciu słuchaczy z regionu, którzy już korzystają z darmowej nauki w
Proffesorze! To proste i na dodatek nie jest związane z żadnymi kosztami! Możesz uzyskać tytuł zawodowy czy
ukończyć liceum, ucząc się jedynie 4 dni w miesiącu!

Co oferuje PROFFESOR?
Szkoła Policealna:
- Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – (w 1,5 roku). Ukończenie tego kierunku pozwoli słuchaczom
nabyć profesjonalne kwalifikacje, a pracodawcom obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, ponieważ wiele
spraw będą w stanie sami rozwiązać. Pracodawco! Przyjmując do pracy słuchacza tej Szkoły bądź pewny, że nie
popełniłeś błędu, jego wiedza pozwoli Ci rozwiązać wiele problemów zgodnie z literą prawa.
- Zawód: Technik rachunkowości – (2 lata nauki) Będziesz pracować na profesjonalnym oprogramowaniu służącym
do prowadzenia księgowości. Po ukończeniu kursu możesz podjąć pracę w biurze rachunkowym, w banku, w
przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.
- Zawód: Technik administracji –(2 lata) Dokumenty, sprawozdania, protokoły z posiedzeń i zebrań, akty
administracyjne i inne nie będą miały dla Ciebie tajemni. Po uzyskaniu dyplomu w tym zakresie możesz pracować w
administracji rządowej, administracjach specjalnych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego. Swoją wiedzę
sprawdzisz praktycznie dzięki wizytom oraz praktykom w domach pomocy społecznej.
- Asystent osoby niepełnosprawnej – w 1 rok nauczysz się jak udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej.
Zdobędziesz umiejętność pielęgnacji oraz języka migowego, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
- Opiekun osoby starszej – po upływie 2 lat poznasz tajniki pracy z osobami starszymi. Poznasz język migowy i
dowiesz się jak zorganizować opiekę nad osobą starszą. Dzięki naciskowi na naukę języka niemieckiego bez trudu
podejmiesz pracę w tym zakresie w krajach niemieckojęzycznych.
- Dekorator wnętrz – jako jedyny jest płatny (im więcej osób, tym niższe ceny) – 2 semestry – 280 godzin lekcyjnych.
Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu projektowania i dekorowania wnętrz, kolorystyki i oświetlenia, wzornictwa,
projektowania witryn, ekspozycji i materiałoznawstwa, a po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w biurach
projektów oraz firmach budowlanych i wykonujących wykończenia wnętrz.

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych – Jeśli nie chcesz rezygnować z pracy i codziennych
obowiązków, a potrzebujesz uzyskać wykształcenie śrenie – to szkoła dla Ciebie! Proffesor ma uprawnienia szkoły
publicznej. Nauka trwa 3 lata – (dla osób, które ukończyły szkołę zawodową – 2 lata).
Co najważniejsze - zajęcia w Szkole Policealnej i Liceum odbywają się w systemie zaocznym (sobota i
niedziela, dwa raz w miesiącu) i są zupełnie bezpłatne (wyjątkiem jest kierunek „Dekorator wnętrz”). Kończą się
egzaminem państwowym.

- Do nauki w naszej szkole zachęcamy osoby w każdym wieku. Doświadczenie zawodowe pokazało nam, że
osoby po 40-50.roku życia są szczególnie pilne i bardzo szybko przyswajają sobie taką wiedzę. Co więcej,
tacy słuchacze zazwyczaj są bardzo ambitni, dlatego nauczanie ich to sama przyjemność – tłumaczy
Wiesław Bączek.
Doświadczona kadra „z powołania” wykładowców praktyków (adwokat, biegły sadowy, wykładowcy, egzaminatorzy
OKE), świetnie wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne sale, darmowe korepetycje, 100procentowa zdawalność i bezpłatna nauka – to charakteryzuje PROFFESORA.

- Słuchaczy i nauczycieli „PROFFESORA” łączy wspólny cel: nauka, dlatego u nas, jeśli czegoś nie
zrozumiesz, nie musisz się tego wstydzić i martwić. Wystarczy poprosić nauczyciela o korepetycje, których
udzielamy bezpłatnie. W Szkole "PROFFESOR" wykładowca jest dla słuchacza, a nie odwrotnie – dodaje
Wiesław Bączek.

Trwa rekrutacja!
Chcesz zapisać się na zajęcia? Nic trudnego! Wystarczy odwiedzić sekretariat szkoły przy ul. Podkępie 2A w
Skoczowie (wejście od ul. Mickiewicza za Pocztą). Miejsce na upatrzonym kierunku nauczania możesz już teraz
zarezerwować online, korzystając z formularza na stronie: proffesor.pl. Listę dokumentów, jakie należy dostarczyć
do sekretariatu znajdziesz TUTAJ . Uwaga – aby zapisać się do szkoły policealnej nie trzeba matury!
W budynku Szkoły na chętnych czekają również płatne szkolenia BHP wstępne i okresowe, kompleksowa
obsługa BHP (wypadki, instrukcje, ryzyko zawodowe) i kursy: z zakresu udzielania pierwszej pomocy, masażysta,
kurs na wózki widłowe i ADR, obsługa komputera, instruktor praktycznej nauki zawodu, fryzjerstwo i in.

-Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców. Gwarantujemy profesjonalizm w obsłudze firm – zaufała
nam m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest również obecność
Głównego Specjalisty ds. BHP, Certyfikowanego Audytora Systemów Zarządzania BHP, Jakością i
Środowiskowego, Biegłego Sądowego w dziedzinie BHP - podkreśla Wiesław Bączek.
Więcej informacji pod numerem tel. 33 400 03 49 (sekretariat w godz. 8-17), 663 578 963 (właściciel) oraz na stronie
www.proffesor.pl
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