Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
 Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą
popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia.
 Absolwenci kierunku technik technologii żywności mają szerokie
możliwości
zatrudnienia
w
przedsiębiorstwach,
zakładach
i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem
żywności.
Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik
technologii żywności?
Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik
technolog żywności, laborant w:
 w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 w zakładach gastronomicznych,
 w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 prowadzić własną działalność gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na studiach
wyższych np.:
 na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Technologii RolnoSpożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie
 na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu

Ekonomiak to dobry wybór

Technik technologii żywności
wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego:
 nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy - od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę
wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu.
 kontroluje jakość surowców i wyrobów gotowych,
 opracowuje receptury żywnościowe,
 dokumentuje zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie zobowiązującymi normami zakładowymi,
 prowadzi badania przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych.

www.zs4.suwalki.pl
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Kwalifikacje zawodowe
Technik technologii żywności
na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik – NOWOŚĆ
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje
w zawodzie:
T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
T. 4. Produkcja wyrobów cukierniczych
Uczeń odbywa 7 tygodniową praktykę zawodową
w zakładzie przemysłu spożywczego

Technik technologii żywności
na podbudowie kwalifikacji T.5. w zawodzie wędliniarz
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje
w zawodzie:
T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
T. 5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Uczeń odbywa 7 tygodniową płatną praktykę zawodową
w renomowanym zakładzie przemysłu spożywczego
w ramach patronatu

