
K I M  Z O S TA N Ę
J A K  D O R O S N Ę  ?

AKADEMIA
MAKURAT AUTO MIRAS & GLASURIT



Na pewno kiedyś zastanawiałeś się, „Kim zostanę  jak dorosnę?” Właśnie przed Tobą stoi wielkie 
wyzwanie, wybór swojej ścieżki kariery zawodowej. Jeśli  trzymasz w ręku nasz prospekt, 
dobrze trafiłeś. Pokażemy Ci, jak można uczyć się nauki zawodu w sposób inny niż zwykle. 

Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit 
powstała z myślą o uczniach klas ósmych szkód podstawowych, dla których motoryzacja jest 
pasją i którzy chcą połączyć zainteresowania z pracą. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
na rynku pracy oraz dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa o kolejne autoryzacje 
VW, SEAT, SKODA oraz Centrum Napraw Powypadkowych grupy VAG naszym celem jest 
zachęcenie młodzieży, wyszkolenie, a następnie zaproponowanie korzystnych warunków dla 
zainteresowanych zawodem: 

 9 lakiernika
 9 blacharza
 9 mechanika samochodowego 

Projekt klasy patronackiej powstał w porozumieniu z naszym wieloletnim partnerem 
biznesowym Glasurit, marce premium grupy BASF, jednej z wiodących na świecie firm 
chemicznych posiadającej doświadczenie w sektorze powłok renowacyjnych od 1888 roku. 
 
Podczas 3-letniego okresu nauczania, chcielibyśmy objąć klasę patronacką szczególnymi 
warunkami. Prestiż, reklama oraz wyselekcjonowane dodatki, mają na celu zachęcić 
najlepszych z Was.

Co zapewnimy aby szkoła i nauka zawodu 
była przyjemnością, a nie trudnym obowiązkiem: 

• reklamę

• odzież dedykowaną

• szkolenia techniczne 

• wyjazdy do fabryk motoryzacyjnych
     (Niemcy, Polska) 

• premię za wyniki w nauce 

• dofinansowanie czasu wolnego (kino, basen)

• dedykowaną sale dydaktyczną (materiały marki Glasurit) 

• kurs spawalniczy (na zakończenie klasy 3) 

•  certyfikat międzynarodowej marki Glasurit  
(na zakończenie klasy 3) 

• udział w imprezach firmowych 

• udział w materiałach reklamowych (filmy, sesje fotograficzne)



Makurat Auto Miras, kolejny raz otrzymał w 2019 r. nagrodę Gryf Gospodarczy w kategorii  
Lider Kształcenia Zawodowego i z sukcesem szkoli młodzież nauki zawodu. Wielu naszych 
podopiecznych zostaje w naszej firmie jako pracownicy.   

Jeśli masz ochotę przekonać się, jak wygląda inny wymiar nauczania, 
koniecznie do nas napisz:  

Koordynator ds. edukacji 
Tadeusz Jakubiak  
+48 781 201 600 
edukacja@automiras.pl 

Czekamy właśnie na Ciebie. 
 

Poprzednie nasze wyjazdy z uczniami:

Fabryka Volkswagena Craftera we Wrześni 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
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