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Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45
w Jastrzębiu-Zdroju powstanie klasa patronacka firmy DAAS Sp. z o.o., dla zawodu:
monter instalacji budowlanych. W pierwszym roku nauki obowiązywać będzie
jednodniowa praktyka zawodowa. W drugim - dwa dni, zaś w trzecim - trzy dni w
tygodniu. Profesjonalne praktyki zawodowe oraz możliwość uczestnictwa w corocznych
stażach krajowych i zagranicznych, zwiększają szanse młodzieży na zatrudnienie.

Orły na wysokościach
Rozmowa z Dawidem Starzycznym,
prezesem Zarządu Spółki DASS, która od września zatrudni pracowników
młodocianych z Jastrzębia-Zdroju i okolicznych miejscowości.

- Jak wygląda praktyczna nauka w zawodzie monter instalacji
budowlanych?
- Optymalne przygotowanie pracownika młodocianego
oparte jest na ciągłym dopasowywaniu jego indywidualnych

predyspozycji
i cech psychofizycznych do
podstaw programowych
nauczania
zawodu. Czasami wymaga
to
uzyskania
dodatkowych
specjalistycznych uprawnień
zawodowych.
Spółka DAAS,
finansuje swoim pracownikom uczestnictwo w kursach
i szkoleniach,
co również zapewnimy pracownikom młodocianym. Edukacja zawodowa zmienia się tak
samo szybko, jak otaczająca nas
rzeczywistość. Wczesne rozpoczęcie rozwoju zawodowego
pozwala na usamodzielnienie,
a także wejście w odpowiedzialne dorosłe życie.

Prace realizowane w ramach tzw. alpinizmu
przemysłowego, wymagają odpowiedzialności
i zachowania bezpiecznych standardów. Usługi
wysokościowe obejmują, m.in. roboty na obiektach
przemysłowych, przy pracach antykorozyjnych
i piaskowaniu, remontach kominów czy wiatraków,

- Jak będzie wyglądała
współpraca z jastrzębską szkołą zawodową?
- Praktyki zawodowe w ciągu roku szkolnego będą realizowane w pracowniach
i warsztatach zlokalizowanych
w województwie śląskim. Zapewnienie dojazdu własnymi
środkami transportowymi firmy
DAAS, pozwoli na utrzymanie pełnego bezpieczeństwa
młodzieży
uczestniczącej
w praktykach. Ponadto, każdy pracownik młodociany,
w okresie wakacyjnym będzie
miał możliwość uczestnictwa
w płatnych stażach krajowych
i zagranicznych.

widualny rozwój pracowników.
Produkcja elementów konstrukcji budowlanych, usługi
w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego i ogniochronnego konstrukcji stalowych
i żelbetowych, prace projektowe i demontażowe oraz szereg
innych, nietypowych prac na
wysokości z wykorzystaniem
technik dostępu linowego, czyli
alpinizm przemysłowy, to zasadnicza grupa realizowanych
prac budowlanych, zarówno
w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo prowadzimy agencję pośrednictwa pracy, specjalizując
się w usługach rekrutacji i selekcji pracowników.

- Jakimi pracami budowlanymi zajmuje się
Grupa DAAS?
- Wszelkie prace budowlane
czy produkcyjne realizujemy
w oparciu o nowoczesne standardy i technologie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także w oparciu o indy-

- Firma DAAS została
wyróżniona podczas regionalnej konferencji Orłów Eksportu województwa śląskiego…
- Konferencję zorganizował
dziennik „Rzeczpospolita” oraz
Partnerzy Programu Rozwoju
Eksportu. Nasza firma została

pracach dekarskich, konserwacji lin przesyłowych,
malowaniu różnego rodzaju platform, mocowaniu
reklam czy stawianiu specjalistycznych konstrukcji. Firma DAAS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wysokościowych w Polsce i za granicą. Zatrudnia pracowników
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PUNKT
WYSYŁKI
PACZEK
NADAJEMY:

LISTY, PACZKI, PALETY, OPONY, CZĘŚCI KAROSERII

JAR POŁUDNIOWY

TEL. 575 675 648

JASTRZEBIE.ZDROJ@EPAKA.PL
ODWIEDŹ NASZ PUNKT W JASTRZĘBIU
LUB ZADZWOŃ, A PRZYGOTUJEMY
DLA CIEBIE OFERTĘ SPECJALNĄ

EPAKA.PL OFERUJE:

- DOSTAWĘ PACZEK W 24 GODZINY
- SZYBKI ZWROT POBRAŃ
- MATERIAŁY DO PAKOWANIA
- SPECJALNE OFERTY DLA FIRM
CENA

TYLE
OSZCZĘDZASZ

WAGA

USŁUGA

EPAKA.PL
POCZTA

1KG
1KG

DHL
PACZKA 24

16,99 zł
29,00 zł

12,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

10 KG
10 KG

DHL
PACZKA 24

19,99 zł
34,00 zł

14,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

20 KG DHL
20 KG PACZKA 24

24,99 zł
39,00 zł

14,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

30 KG DHL
29,99 zł
30 KG PACZKA 24 BRAK USŁUGI

PACZKA 24
BRAK USŁUGI

Porównanie dotyczy cennika Poczty Polskiej w usłudze Paczka 24 z dnia 24.03.2016r.
Dotyczy przesyłek o wymiarach 25/25/25 cm o zadeklarowanej wartości 500zł.

- 20% rabatu przy pierwszej
paczce krajowej
laureatem w kategorii Osobowość Eksportu. Dostrzeżono
także wsparcie, jakiego udzielamy utalentowanym sportowcom. Spółka DAAS została nominowana w gronie takich firm
jak: Aluprof czy FCA Poland,

posiadających certyfikaty IRATA, uprawniające do
prac na budowach międzynarodowych, posiadających aktualne badania lekarskie. Ponadto, terminowo realizowane są szkolenia i instruktarze BHP
oraz wykorzystywany nowoczesny sprzęt i techniki
alpinistyczne.

w kategorii sportowego Dobrodzieja 2015.
Rozmawiał dr Antoni Augustyn,
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy
Działania „Wspólny Rozwój”
z Jastrzębia-Zdroju

W związku z objęciem przez Spółkę DAAS klasy
patronackiej, w zawodzie monter izolacji budowlanych, w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w Jastrzębiu-Zdroju planowana jest realizacja
cyklu szkoleń z zakresu dostępu linowego, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Z ofertą firmy DAAS Sp. z o.o. można się zapoznać na stronie: www.daasgroup.pl

