
TECHNIK MECHATRONIK 
 
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym 
zawodzie również w branżowej szkole II stopnia (branżowa szkoła 1 stopnia, zawód: 
mechatronik) 

 
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:  
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;  
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;  
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;  
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;  
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;  
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 
Kwalifikacje: 
K1  EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
K2  EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 
 
WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE ZNAJDZIESZ na stronie : www.ore.edu.pl 

 
Przykładowe przedmioty szkolne: 

• elektrotechnika i elektronika,  
• technologie i konstrukcje mechaniczne,  
• pneumatyka i hydraulika,  
• urządzenia i systemy mechatroniczne,  
• działalność gospodarcza w branży mechatronicznej,  
• język obcy w branży mechatronicznej . 

 
Przykładowe zakłady i miejsca pracy: 

• zautomatyzowane zakłady produkcyjne i usługowe, 
• zakłady przemysłu metalowego, 
• placówki służby zdrowia.  

 
 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE POWIATU KWIDZY ŃSKIEGO KSZTAŁC ĄCE  
W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK:   

� Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie 
ul. Staszica 25,  
82-500 Kwidzyn  
http://ckziukwidzyn.edu.pl  

 
Do opracowania opisu zawodu częściowo wykorzystano materiał z Projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia 
zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ore.edu.pl 
 
 

 PRACA! 



 
 

LACROIX Electronics Sp. z o.o. 
                  

Po zakończeniu kształcenia w zawodzie technik mechatronik/technik elektronik 
OFERUJEMY: 

• Możliwość zatrudnienia na stanowisku: 
o Technik testu – wsparcie dla procesu produkcji poprzez serwis urządzeń 

odpowiadających za testowanie produktów pod kątem ich funkcjonalności. Oznacza 
to usuwanie awarii, przygotowanie urządzeń do ich obsługi, konserwacja i ich 
usprawnianie.  

o Naprawiacz – analiza niezgodnych produktów, praca z rysunkiem technicznych, 
ustalanie miejsca powstania usterki oraz wymiana niezbędnych komponentów w celu 
naprawy produktu.  

o Technik utrzymania ruchu – serwis wszystkich maszyn i urządzeń, usuwanie awarii, 
konserwacja sprzętu.  

o Operator – obsługa linii produkcyjnej, uzupełnianie komponentów, usuwanie 
drobnych usterek. 

• Warunki podj ęcia pracy na stanowisku: 

a) Technik testu, Naprawiacz: 
a. wymagane ukończenie kształcenia w zawodzie technik elektronik,  
b. znajomość komponentów elektronicznych, 
c. umiejętność czytania rysunków technicznych, 
d. umiejętność lutowania podzespołów elektronicznych. 

b) Technik utrzymania ruchu 
a. wymagane ukończenie kształcenia w kierunku technicznym np. technik 

mechatronik,   
b. znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki, 
c. umiejętność czytania rysunków technicznych. 

c) Operator 
a. preferowane ukończenie kształcenia w kierunku technicznym np. technik 

elektronik lub mechatronik ,   
b. umiejętności manualne,  
c. logiczne myślenie,  
d. zaangażowanie.  

 
• Wynagrodzenie – gwarantujemy atrakcyjne warunki finansowe. Dla osób 

posiadających specyficzne kompetencje gwarantujemy dodatki do wynagrodzenia.  
 

• Wsparcie edukacyjne: 
 

Technikum elektroniczne objęte jest patronatem LACROIX , co dla uczniów 
decydujących się na ten kierunek kształcenia oznacza: 
 

o stypendia dla najlepszych uczniów, 
o szkolenia branżowe prowadzone przez ekspertów Lacroix, 
o zajęcia (przedmioty) prowadzone przez Inżynierów Lacroix na terenie firmy, 
o gwarancja odbywania praktyk w Lacroix,   



o wspólna realizacja projektów branżowych, 
o otwartość na różnego rodzaju wsparcie dla uczniów w zakresie edukacji. 

• Droga awansu 
 

Firma wspiera rozwój swoich pracowników poprze cykliczne szkolenia, warsztaty, 
realizację różnych projektów rozwojowych co w przyszłości daje możliwości awansu na 
wiele stanowisk specjalistycznych. 
 
Kontynuacja nauki na studiach wyższych technicznych, daje możliwość ubiegania się o 
stanowiska inżynierskie.  
 
Preferowane kierunki dalszego kształcenia: 

� Elektronika,  
� Mechatronika,  
� Automatyka,  
� Mechanika i Budowa Maszyn,  
� Inne techniczne. 

  
• Warunki zatrudnienia: 

� gwarancja stabilnej pracy na umowę o pracę,  
� nie zatrudniamy pracowników przez agencje pracy tymczasowej,  
� pierwsza umowa na okres 3 m-ce, kolejne to umowy czasowe na okres  

od 6 miesięcy do 3 lat w zależności od oceny po okresie próbnym, 
� dla długoletnich pracowników - gwarancja umowy na czas nieokreślony. 

 
• Inne profity: 

 
� nieszablonowe formy prowadzenia zajęć prowadzonych w LACROIX, 
� możliwość uczestnictwa oraz wygrania atrakcyjnych nagród w „Konkursie 

Wiedzy Technicznej”, 
� wspólna realizacja projektu „Szkoła bliska pracy”,  
� uczestnictwo w realizowanych w firmie projektach związanych z najnowszą 

technologią, 
� stałe wsparcie dla uczniów pod kątem edukacji i rozwoju, 
� wiele innych. 

 
• Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem firmy w celu 

otrzymania szerszego zakresu informacji na temat współpracy i wsparcie LACROIX 
dla uczniów klasy patronackiej technikum elektronicznego.   
 

(Informacja sporządzona przez pracownika FIRMY LACROIX) 
 
 


