LOSY PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW

W roku szkolnym 2019/2020 mury
naszej szkoły opuścili pierwsi
absolwenci kształcący się w
zawodzie technik chłodnictwa i
klimatyzacji.
Zapraszamy do zapoznania się z
tym co mają do powiedzenia na
temat nauki w zawodzie technik
chłodnictwa i klimatyzacji sami
absolwenci!

EMIL
Cześć Wam! Nazywam się Emil i jestem absolwentem klasy o
profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Po ukończeniu
technikum rozpocząłem pracę w zawodzie. Jestem bardzo
zadowolony z tego co robię, ponieważ branża chłodnictwa i
klimatyzacji dynamicznie się rozwija i potrzebuje takich osób
jak my, czyli specjalistów w tej dziedzinie. Aktualnie pracuje
jako chłodniarz i zajmuje się takimi rzeczami jak przeglądy
agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych, szaf
klimatyzacji precyzyjnej i wiele innych rzeczy związanych z
chłodnictwem. Dla kogoś kto lubi majsterkować i chce się
nauczyć podstaw chłodnictwa mogę z czystym sercem polecić
tą klasę.

Mateusz
Witajcie ! Nazywam się Mateusz, jestem absolwentem
Technikum nr 27 im. Prof. Józefa Zawadzkiego, przy ulicy
saskiej 78. Ukończyłem klasę o kierunku "Technik
Chłodnictwa i Klimatyzacji", co tylko finalnie
uświadomiło mnie, że jest to branża, którą nie traktuje jak
pracy, tylko jak hobby. Aktualnie pracuję w firmie
zajmującej się szerokim zakresem prac w tej dziedzinie,
zaczynając do małych układów klimatyzacji domowej, a
kończąc na ogromnych agregatach chłodnictwa
przemysłowego. Każdego nowego dnia odkrywam w
pracy coś nowego poprzez to, że branża jest bardzo
rozwinięta, i za każdym razem mamy styczność z nowymi
urządzeniami. Jest to moim zdaniem super, ponieważ
jestem w stanie cały czas rozwijać swoje umiejętności.
Różnorodność w pracy daje nam satysfakcję z tego, że
nasza praca nie staje się monotonna. Uważam, że
technik chłodnictwa i klimatyzacji jest to aktualnie jeden
z lepszych kierunków, ponieważ nawet jako młoda osoba
jesteśmy wstanie zarabiać godne pieniądze. Serdecznie
polecam!

Łukasz
Cześć – z tej strony Łukasz! W minionym roku szkolnym
ukończyłem szkołę w zawodzie technik chłodnictwa i
klimatyzacji. Pracuje obecnie w dziale serwisu w branży
klimatyzacji, a dokładnie zajmuję się urządzeniami
klimatyzacji precyzyjnej, agregatami wody lodowej,
centralami wentylacyjnymi oraz wieloma innymi
urządzeniami związanymi z chłodnictwem/klimatyzacją.
Jeszcze podczas nauki w szkole dorywczo pracowałem przy
montażu klimatyzacji domowej typu split/multisplit dzięki
czemu uzyskałem podstawowa wiedzę praktyczną dotyczącą
tego zawodu. Polecam ten zawód, gdyż jest w dzisiejszych
czasach bardzo poszukiwany na rynku pracy, a co za tym
idzie można zarobić naprawdę dobre pieniądze nawet kiedy
zaczyna się jako pomocnik mając podstawową wiedzą zdobytą
w szkole

JONATAN
Cześć ! Z tej strony Jonatan, również jestem
absolwentem Technikum nr 27 w Warszawie. Czas
spędzony w szkole wspominam całkiem nieźle szczególnie, że
niektóre osoby miały na mnie dosyć duży wpływ i w jakiś
sposób mnie ukierunkowały i potrafiły wytłumaczyć pewne
kwestie ( mam na myśli wychowawcę)
W trakcie nauki poznałem prawdziwych przyjaciół oraz
mogłem liczyć na pomoc uczących mnie nauczycieli. W mojej
pamięci pozostały pozytywne wspomnienia.
Obecnie jestem w trakcie robienia kursu na trenera
Personalnego w Personal Training Academy. Planuję założyć
własną działalność gospodarczą i działać w tej branży

Maciej
Cześć! Nazywam się Maciej. W roku szkolnym 2019/2020
ukończyłem naukę w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie w
klasie o zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Szkołę
wspominam bardzo pozytywnie, jest to zasługa głównie
nauczycieli oraz kolegów i koleżanek które tam poznałem.
Obecnie studiuję w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, na
kierunku – wychowanie fizyczne. Nadal trenuję piłkę nożną i
regularnie ćwiczę na siłowni. Pozdrawiam Was serdecznie!

Patryk
Mam na imię Patryk i w zeszłym roku ukończyłem
Technikum nr 27 w Warszawie. Uczęszczałem do klasy w
zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Obecnie
pracuję jako serwisant urządzeń chłodniczych
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Jestem bardzo
zadowolony ze skończonego kierunku który daje mi od ręki
pracę w miłej atmosferze i duże szanse na większy rozwój, a
przede wszystkim stwarza możliwość założenia własnej
firmy. Szkoła dała mi możliwość zdobycia podstawowej
wiedzy oraz uprawnień SEP i F-gazowych które są niezbędne
do podjęcia pracy!

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony,
wkrótce losy kolejnych absolwentów!

