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NOWOŒÆ!!!

Kszta³cenie odbywa siê pod patronatem jednego
 z najwiêkszych przedsiêbiorstw w bran¿y chemicznej
 w Polsce  – firmy LERG S.A. z siedzib¹ w Pustkowie.

W trakcie nauki bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ uczestniczyæ
 w praktykach zawodowych organizowanych 

przez firmê LERG !!!



Operator urz¹dzeñ 
przemys³u chemicznego

Operator urz¹dzeñ przemys³u chemicznego 
obs³uguje i nadzoruje urz¹dzenia przetwarzaj¹ce 
substancje chemiczne i materia³y pokrewne w produkty 
cechuj¹ce siê wymaganymi w³aœciwoœciami.

Kto to taki?

 

Czym siê zajmuje?

Gdzie znajdziesz pracê?

       * w zak³adach wytwórstwa i przetwórstwa chemicznego,
       * w zak³adach przetwórstwa tworzyw sztucznych
       * w przemyœle papierniczym i farmaceutycznym, 
         przemyœle farb i lakierów,
       * w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach œcieków,
       * w instytutach badawczych i laboratoriach chemicznych.

Absolwent szko³y kszta³c¹cej w zawodzie operator 
urz¹dzeñ przemys³u chemicznego powinien byæ 
przygotowany do wykonywania nastêpuj¹cych zadañ 
zawodowych:
* wytwarzanie pó³produktów i produktów chemicznych;
* obs³ugiwanie maszyn i urz¹dzeñ przemys³u 
chemicznego;
* kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych 
przemys³u chemicznego.

Firma LERG zapewnia:

      * praktykê zawodow¹ w wydzia³ach produkcyjnych zak³adu
      * zwrot kosztów dojazdu na praktykê 
      * stypendia dla najlepszych uczniów
      * zatrudnienie dla najlepszych absolwentów



www.lerg.plwiêcej informacji na

Zapraszamy!

LERG - producent i eksporter ¿ywic syntetycznych - 
od 70-lat dynamicznie i prê¿nie dzia³a w bran¿y chemicznej. 

Szybkoœæ dzia³ania i elastycznoœæ z jak¹ firma LERG 
adaptuje siê do zachodz¹cych zmian i potrzeb daje 
mo¿liwoœæ kreowania nowych trendów, wprowadzania 
nowoczesnych i u¿ytecznych rozwi¹zañ. 

Ofertê firmy stanowi¹ ¿ywice syntetyczne, produkowane
na bazie wyselekcjonowanych pod wzglêdem jakoœci 
surowców, z uwzglêdnieniem proekologicznych, 
innowacyjnych technologii.

LERG oferuje wyroby przeznaczone do produkcji p³yt 
drewnopochodnych, materia³ów warstwowych, izolacyjnych, 
wyrobów stosowanych w przemyœle odlewniczym. Produkowane 
przez firmê ¿ywice wykorzystywane  s¹ równie¿ do produkcji 
materia³ów œciernych, mebli, farb i lakierów.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59D
39-206 Pusków 3 
tel. 14 680 62 11
fax: 14 670 24 69
e-,mail: lerg@lerg.pl

Zdob¹dŸ pracê w pewnej bran¿y!

 


