
„Nauka w szkole branżowej to był bardzo dobry wybór 
– nie tylko uczę się konkretnego zawodu, ale również 
zarabiam swoje pierwsze pieniądze“

Jan Busz, lat 17, 
uczeń w zawodzie operator obrabiarek skrawających w Ardagh Glass S.A.

Czym zajmuje się Wasza firma?

Ardagh Glass jest częścią Grupy Ardagh, która specjalizuje się w produkcji opakowań 
szklanych i metalowych.     

Jakiego zawodu mogę się uczyć w Ardagh Glass w Ujściu?

Nasze zakłady produkcyjne, których jest 56, zlokalizowane są w 12 krajach.  Łącznie 
zatrudniamy ponad 16 000 Pracowników.  Nasze zakłady w Polsce znajdują się 
w Gostyniu, Wyszkowie oraz Ujściu (15 km od Piły).

Jak wygląda nauka zawodu?

Obecnie w naszym zakładzie w Ujściu przygotowujemy uczniów do pracy 
w zawodzie: ślusarz, automatyk, mechatronik i operator obrabiarek skrawających. 

Na co mogę u Was liczyć?

Będziesz mógł korzystać z szerokiej oferty imprez integracyjnych, 
sportowych i kulturalnych.     

Dlaczego warto pójść do szkoły branżowej i uczyć się zawodu?

W ujskiej hucie szkła będziesz mógł pracować z najlepszymi fachowcami, przy najnowszych 
technologiach i najwyższych standardach pracy i bezpieczeństwa.    

Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce przyznajemy nagrodę semestralną. 

Młodzi ludzie z tytułem zawodowym w ręku są obecnie najbardziej poszukiwani 
na rynku pracy. Wykształcenie średnie możesz zdobyć w każdej chwili, ale zdobyty 
zawód pomoże Ci rozpocząć karierę zawodową.   

Czy mogę liczyć na pracę w Waszej firmie po ukończeniu szkoły?

Uczniom, którzy przejawiają zaangażowanie i wysoką jakość pracy oferujemy etat 
pracowniczy po ukończeniu nauki. Wśród naszych Pracowników mamy wielu byłych 
uczniów, którzy dziś pracują między innymi na kierowniczych stanowiskach.

Jak się zgłosić?

Zadzwoń do nas  – 67 210 91 20, możesz także napisać maila na adres 
ewa.wojtalewicz@ardaghgroup.com  albo odwiedzić nas w naszej siedzibie 
w Ujściu przy ul. Huty Szkła 2.   

Zachęcamy Cię również do odwiedzenia naszej strony www.ardaghgroup.com 
oraz naszego profilu na Facebook Ardagh Group Polska f 

Czekamy na Ciebie!

Jeśli masz więcej pytań co do konkretnego zawodu napisz do nas maila lub zadzwoń! 
Z chęcią wszystko Ci wyjaśnimy!

Jeśli nie jesteś z Ujścia, a bardzo zależy Ci na nauce zawodu w naszej hucie,  
sfinansujemy Twój dojazd. Nieźle, co? $

Kształcenie teoretyczne możesz odbyć w każdej szkole branżowej.    
Praktycznej nauki zawodu będziesz uczył się w naszej hucie szkła.  

Przedmiotów zawodowych będziesz uczył się w szkole.  Jeśli wybrana  
przez Ciebie placówka nie oferuje akurat konkretnego zawodu, bez obaw,  
wyślemy Cię na miesięczny kurs zawodowy, sfinansowany całkowicie prze nas. $


