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Ślusarz  - zajmuje się obróbką metalu – zarówno ręczną, jak i przy pomocy 
odpowiednich maszyn. Do jego zadań należy również konserwacja sprzętu 
mechanicznego. Zajmuje się  również przygotowywaniem procesu obróbki 
skrawaniem, odczytywaniem rysunków technicznych, kontrolą jakości wyko-
nywanych detali oraz  szlifowaniem i wierceniem otworów.

Operator obrabiarek skrawających - obsługuje i utrzymuje w należytym 
stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to za-
równo maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obra-
biarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania 
pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skra-
wających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane 
numerycznie (komputerowo/CNC). 

Mechatronik - zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą ma- 
szyn, pojedynczych urządzeń lub całych linii produkcyjnych. Często odpowie- 
dzialny jest za dobór odpowiednich systemów mechatronicznych i poszcze- 
gólnych elementów (podzespołów, modułów, wskaźników, połączeń między 
urządzeniami). Mechatronik sprawuje nadzór nad zespołami maszyn, potrafi 
przeprowadzić ich montaż i demontaż, jest również odpowiedzialny za anali-
zę paramentów, opracowywanie procesów technologicznych urządzeń i ukła-
dów mechatronicznych.

Mechanik pojazdów samochodowych - zajmuje się naprawą aut, regula-
cjami w pojeździe i kontrolowaniem jego stanu technicznego, a także stop-
nia zużycia podze- społów i układów. Mechanik pojazdów samochodowych 
dba o odpowiedni stan techniczny pojazdów używanych w transporcie dro-
gowym, takich jak samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, 
motocykle, ciągniki rolnicze, a także pojazdy bezsilnikowe, min. przyczepy 
i naczepy. Mechanik demontuje, montuje, reguluje zespoły i układy mecha-
niczne, a także naprawia lub wymienia wadliwie działające części lub zespoły.
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Rejs to nazwa przedsiębiorstwa i marki wytwarzanych w nim produktów, ale także 
nazwisko jej założycieli. Rejs to firma rodzinna, o czym świadczy zaangażowanie w jej 
działalność już dwóch pokoleń właścicieli. Wartość rodzinną podtrzymują też zatrudnie-
ni pracownicy, a także ich rodziny, często w drugim pokoleniu. Rodzinność i wszystkie 
związane z nią atrybuty w znacznym stopniu przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy 
w dużą, prężną organizację zatrudniającą ponad 700 pracowników, a w całej Grupie 
Rejs ponad 1000 osób, gdzie każdy ma swoją ważną rolę do spełnienia. Rejs jest jedną 
z wiodących firm w sektorze akcesoriów meblowych w Europie. Specjalizuje się w pro-
dukcji elementów wyposażenia z drutu, stali i aluminium.

Rozbudowaliśmy firmę o sektor usług stolarskich, dzięki temu możemy być kom-
pleksowym dostawcą dla rynku producentów mebli. Od 2020 roku realizujemy duże 
projekty badawcze finansowane ze środków unijnych. To bardzo wzbogaca naszą firmę 
w wiedzę transferowaną z ośrodków naukowych.

O nas

Grupa Rejs w Rypinie,
w której skład wchodzą:

Rejs Sp. z o. o. Protech Sp. z o.o. Alus Sp. z o.o. Autoserwis

ogłasza nabór uczniów
na praktyczną naukę w zawodach:

�lusarz operator obrabiarek
skrawających mechatronik mechanik

samochodowy



W okresie nauki uczniom przysługuje:
1. Wynagrodzenie przewidziane Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28.05.1996 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  
(Dz. U. 2014 poz. 232) 

• nowoczesny warsztat maszynowy w odrębnej hali, przeznaczony  
wyłącznie dla uczniów;

• dedykowanego opiekuna, który każdego dnia zadba o jak najbardziej 
profesjonalne przygotowanie zawodowe uczniów;

• dopłatę do biletu miesięcznego;
• dofinansowanie szkoleń;
• możliwość uzyskania premii do podstawowego wynagrodzenia;
• dodatkowe dni wolne w okresie wakacyjnym; 
• premię za 100% obecności podczas praktyk.

Ponadto oferujemy:

• I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w poprzednim kwartale, 

• II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia,
• III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia.

Po ukończeniu nauki istnieje możliwość uzyskania uprawnień spawacza, a także konty-
nuowania nauki w technikum. Teoretyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Zespole 
Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11.

2. Urlop wypoczynkowy i bezpłatny łącznie do dwóch miesięcy w okresie roku 
kalendarzowego.

3. Odzież robocza.
4. Możliwość zatrudnienia po okresie nauki. 
5. Uczestnictwo w Funduszu Świadczeń Socjalnych - wycieczki, bale, imprezy firmowe.



Elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych. 
Pracuje w zakładzie pracy (w przemyśle istnieje wiele możliwości), warsztacie naprawczym, serwisie 
lub w terenie (pracując np. w pogotowiu energetycznym czy na budowie).
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• montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
• diagnozowanie i naprawa instalacji, wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja
• projektowanie sieci elektrycznych
• konserwacja oraz naprawa linii napowietrznych i kablowych
• planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych
• remont silników elektrycznych
• naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
• kładzenie kabli, instalacja oświetlenia, ogrzewania
• naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej

Główne zadania elektryka:


