Miejsca praktyki zawodowej uczniów kształcących się w zawodzie
technik logistyk.

Hurtownia Błysk Sp. z o.o. Centrum dystrybucji chemii gospodarczej
Hurtownia Błysk Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju to wiodący dystrybutor artykułów
chemicznych, higieny osobistej i kosmetyków, który działa na rynku od 1991 roku i swym
zasięgiem obejmuje południową część Polski (głównie województwa opolskie, śląskie,
małopolskie i podkarpackie). W swych magazynach firma wprowadziła system wysokiego
składowania wraz z oprogramowaniem lokacji poszczególnych stanowisk wysokiego składu.
www.blysk.com.pl

SPEDYCJA „PAWBUD” Sp. z o.o.
Firma SPEDYCJA Pawbud Sp. z o.o., jest polską firmą zajmującą się spedycją
międzynarodową i krajową. Firma posiada zasięg ogólnopolski, oprócz miasta JastrzębieZdrój posiada placówki w 10 miastach w całej Polsce. Tabor firmy to zarówno samochody
własne, jak i podwykonawców, który charakteryzuje się wysoką ekologicznością (silniki
EURO-5 i EURO-6). Firma posiada samochody typu MEGA 3,00m oraz samochody
standardowe o wysokości 2.75m.
http://spedycjapawbud.com.pl

Centrum Ogrodnicze "Pomarańczowy Ogród"
Centrum Ogrodnicze "Pomarańczowy Ogród" w Jastrzębiu-Zdroju oferuje na powierzchni
3000m2 ponad 1000 gatunków roślin. Ponadto firma współpracuje z największymi

dystrybutorami i producentami artykułów ogrodniczych, gwarantując najwyższą jakość
oferowanych do sprzedaży towarów.
http://www.pomaranczowyogrod.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o.
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju (Borynia) to firma
zajmująca się dystrybucją materiałów budowlanych i wykończeniowych, tynków, płyt
gipsowych, drzwi, farb oraz artykułów malarskich i narzędzi. Centrum posiada rozbudowaną
flotę transportową składającą się z blisko 70 samochodów osobowych i ciężarowych, co czyni
ją dobrze znaną firmą na Śląsku.
http://www.hadex.com.pl/

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju
http://straz.jastrzebie.pl

ALBUD - Czapla Sp.J.
ALBUD - Czapla Sp.J. w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się głównie handlem materiałami
budowlanymi. Od 2002 roku firma należy do grupy PSB - Polskie Skaldy Budowlane.
Oferowane w sprzedaży towary posiadają wszelkie certyfikaty, znaki i dopuszczenia, zaś
firma dodatkowo w swej handlowej propozycji posiada dowóz zamówionych towarów do
klienta oraz ich rozładunek.
www.psbalbud.p

HKS Lazar Sp. z o.o.
HKS Lazar Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju to rodzinna firma będąca jednym
z wiodących polskich producentów urządzeń grzewczych. Firma specjalizuje się w produkcji
i dystrybucji najlepszych kotłów centralnego ogrzewania, a także kominków konwekcyjnych
i wodnych. Oferta i działalność firmy została doceniona nie tylko przez krajowych klientów,
ale również przez odbiorców z wielu krajów Europy, między innymi: Niemiec, Francji, Rosji,
Czech, czy Hiszpanii
http://www.hkslazar.pl/

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Logistyki Materiałowej
Głównym przedmiotem działania Zakładu Logistyki Materiałowej jest organizacja procesu
zakupów materiałów, sprzętu i urządzeń dla zakładów JSW S.A. Działanie to ma zapewnić
ciągłość zaopatrzenia kopalń oraz utrzymać optymalny stan zapasów materiałowych.
https://www.jsw.pl/o-nas/zaklady/zlm/

Firma SACHS TRANS
Firma SACHS TRANS to firma, świadcząca usługi transportowe, realizowane wyłącznie
własnym taborem. Przedsiębiorstwo stawia do dyspozycji swoich klientów 150 zestawów
siodłowych marki DAF, i Mercedes. Baza transportowo spedycyjna mieści się
w Wodzisławiu Śląskim. 80% transportu realizowana jest na drogach europejskich, głównie
Niemczech, Belgii, Holandii, Danii, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.
http://www.sachstrans.pl
Firma Elplast+. Kilkadziesiąt lat doświadczeń w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, śledzenie rozwoju technologii i nowoczesnej techniki w tej
branży oraz ciągły monitoring potrzeb rynkowych pozwala na tworzenie
produktów wysokiej jakości technicznej i użytkowej. Własne laboratoria
badawcze, kompetentna i o wysokich kwalifikacjach załoga pracująca w
oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normami ISO
9001 i ISO 14001, gwarantują stabilną jakość, wysoką ocenę i zaufanie
do marki ELPLAST+.
www.elplastplus.pl

Grupa Prymat to jeden z czołowych producentów
przypraw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także producent przetworów owocowowarzywnych. W skład Grupy Prymat wchodzą firmy: Prymat Sp. z o.o., Pěkný-Unimex
s.r.o.oraz Smak Sp. z o.o. zarządzające markami: Prymat, Kucharek, Smak, Asta, Prymat
GastroLine, Avokádo i Nadir.
Na dynamiczny rozwój Grupy Prymat składają się przede wszystkim ogromne inwestycje
zarówno w park maszynowy, nowe technologie oraz infrastrukturę, a także skuteczne
zarządzanie oparte na licznych systemach, przede wszystkim SAP, ale także ISO i HACCP.
http://prymat.pl/

Nifco Korea Poland Sp. z o.o. ruszyła z produkcją w Żorach
w styczniu 2012 roku – to hala wielkości 17 tys. m kw.
powierzchni. Firma produkuje plastikowe akcesoria przeznaczone do sektora
motoryzacyjnego. Do głównych klientów NKP należą czołowe koreańskie koncerny, takie jak
Hyundai, Kia. Produkty z Żor wysyłane są do fabryk na terenie Czech, Słowacji, Polski,
a także do Turcji.
www.nifco.com/en/

Castorama zajmuje pierwsze miejsce w kategorii sklepów DIY
w Polsce. Posiada obecnie 38 sklepów. W skład każdego z nich wchodzi 10 specjalistycznych
działów. Zatrudnia 8 500 pracowników, a współpracuje z nią 700 dostawców. W skład ofert
Castoramy wchodzi 50 000 artykułów rozmieszczonych na 350 000 m2 powierzchni
handlowej.
www.castorama.pl

Usługi firmy, skierowane przede wszystkim do
przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak nowoczesne rozwiązania
biznesowe. Jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych.Łączna
powierzchnia sprzedaży hurtowej wynosi ponad 270 000 m2. Makro Cash & Carry zatrudnia
w Polsce około 7,5 tys. osób.
https://www.makro.pl/

Jako firma od ponad 10 lat w sukcesywnie otrzymuje wyróżnienia
„Solidna Firma”, a produkty firmy uzyskały uznanie, między innymi w zakresie marki
TAURUS w kotłach na paliwa stałe. W 2013r. otrzymaliśmy nagrodę „Złotego Instalatora”
oraz laur jako „Konsumencki Lider Jakości”.
http://isko.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Logistyki Materiałowej.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i
znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.
www.jsw.pl

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. produkuje energię
elektryczną oraz energię cieplną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta
Jastrzębia Zdroju i okolic. Produkcje również sprężone powietrze i chłód dla kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Świadczy ponadto usługi produkcyjne, handlowe,
remontowe i inwestycyjne związane z energetyką.
www.sejsa.pl

