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Dnia  17  października  zainaugurowano  czwartą  edycję  projektu  medialno-  edukacyjnego  „Czas  na

zawodowców”, którego celem jest m.in. dostarczanie młodzieży informacji na temat lokalnego rynku pracy i

potrzeb miejscowych pracodawców. Po raz czwarty w przedsięwzięcie zaangażowała się firma RAFAMET S.A.

Spółka z Kuźni Raciborskiej ma ugruntowaną pozycję na rynku producentów obrabiarek, to perspektywiczna

firma, a zarazem stabilny pracodawca oferujący udział w interesujących projektach. 

RAFAMET partnerem projektu „Czas na zawodowców”

To już czwarta edycja projektu medialno-edukacyjnego „Czas na zawodowców”. Podobnie jak w poprzednich latach

przedsięwzięcie otworzył Festiwal Perspektyw. W tym roku wydarzenie to odbyło się w dniach 17-18 października.

               Gościem wydarzenia była Marzena Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

„Czas na zawodowców”

Inicjatywa jest adresowana do młodych ludzi z Raciborza, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, którzy wybierają szkołę 

zawodową, a w konsekwencji - kierunki swojej przyszłej kariery. Celem „Czasu na zawodowców” jest nie tylko 

mobilizowanie młodzieży do zdobywania zawodów i kompetencji odpowiadającym potrzebom współczesnego 

(lokalnego i regionalnego) rynku pracy. Projekt prezentuje także potencjał raciborskiego szkolnictwa zawodowego, 

dostarcza  ponadto informacji na temat kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz potrzeb miejscowych 
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pracodawców. 

Tegoroczna edycja wydarzenia jest unikatowa i rekordowa. - W tym roku gościmy aż 2200 uczniów, stąd po raz 

pierwszy festiwal ma dwudniowy format. Również po raz pierwszy Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzegło nasze 

wydarzenie, czego dowodem jest patronat honorowy pani Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji

Narodowej i jej uczestnictwo w festiwalu. Pani minister bardzo ciepło wypowiadała się o samej inicjatywie, jak i o 

jakości kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – podkreślał Arkadiusz Gruchot, prezes Wydawnictwa 

Nowiny, pomysłodawca projektu. 

-  Jestem pod ogromnym wrażeniem tego w jaki sposób to, czego uczycie się w szkole i z jaką dumą o tym mówicie –

tymi słowami do uczniów zwróciła się  Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. -

Wyjadę z  Raciborza i  ze  Śląska pod ogromnym wrażeniem.  Festiwal  jest  bardzo ważną inicjatywą.  Najistotniejszą

kwestią jest odpowiedni sposób pokazania młodym ludziom perspektyw zawodowych, dlatego nazwa tej inicjatywy jest

bardzo  trafna.  Dzisiaj  uczniowie  ósmych  klas  i  gimnazjum mogą  dowiedzieć  się  dlaczego  warto  pójść  do  szkoły

branżowej i technikum. Z tego co wiem to się sprawdza, bo tutaj 70 proc. młodych ludzi uczy się w takich placówkach,

gratuluję Wam tego – podkreśliła sekretarz stanu w MEN.

 

Stoisko firmy RAFAMET S.A. w trakcie Festiwalu Perspektyw

Jednym z partnerów strategicznych przedsięwzięcia jest firma RAFAMET S.A. Spółka z Kuźni Raciborskiej jest 

zaangażowana w to przedsięwzięcie od jego pierwszej edycji. 

- RAFAMET jest naszym najwierniejszym partnerem i współtworzy z nami ten projekt od czterech lat. Współpraca 

układa się świetnie, a wynika to z faktu, że RAFAMET jest firmą bardzo mocno zakorzenioną na raciborskim rynku. 



INFORMACJA PRASOWA KUŹNIA RACIBORSKA, dnia 24. 10. 2018 r.

Spółka to przykład świadomości, że duże firmy muszą kierować się społeczną odpowiedzialnością biznesu i patrzeć 

szerzej, na całą społeczność lokalną, w której firma działa – podkreślał Arkadiusz Gruchot. 

 RAFAMET jest światowej klasy producentem obrabiarek specjalistycznych. Spółka ma ugruntowaną pozycję na rynku:

jest perspektywicznym producentem realizującym innowacyjne i interesujące projekty dla odbiorców z całego świata 

(dostarczyła swoje maszyny do blisko 80 państw). Firma oferuje stabilne warunki zatrudnienia, bogaty pakiet socjalny i

rozwój zawodowy w oparciu o wysokospecjalistyczne kursy i szkolenia. To najlepsze miejsce dla osób, które chcą 

zdobyć doświadczenie zawodowe w niszowej branży obróbki skrawaniem. RAFAMET S.A. oferuje pracę m.in. 

operatorom obrabiarek CNC, inżynierom serwisu obrabiarek, czy mechanikom i monterom. Natomiast uczniowie i 

studenci mogą w Kuźni Raciborskiej realizować staże i praktyki zawodowe. 

- Uczniowie chcieli dowiedzieć się więcej m.in. na temat technologii CNC, pytali również o kierunki kształcenia, które 

umożliwią im pracę w firmie RAFAMET. Uczestnicy festiwalu byli zainteresowani także możliwością odwiedzenia 

fabryki i poznania jej możliwości produkcyjnych – relacjonuje Irena Baron, Referent ds. Marketingu w firmie 

RAFAMET S.A. Wraz z nią spółkę na „Festiwalu Perspektyw” reprezentowali Barbara Jędrzejowska oraz Damian Witt.

                    Od lewej: Irena Baron, Damian Witt oraz Barbara Jędrzejowska, przedstawiciele firmy

Współpraca z CKZiU nr 2 „Mechanik”

„Czas na zawodowców” to nie jedyna płaszczyzna współdziałania producenta z Kuźni Raciborskiej ze szkołami. Spółka

współpracuje  również z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. RAFAMET

sprawuje patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie „technik mechanik”. Współpraca zakłada m.in. organizację 

praktyk zawodowych, a także wycieczek dydaktycznych, wykładów i spotkań umożliwiających poznanie 
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nowoczesnych technologii stosowanych w cyklu produkcji firmy. W ten sposób RAFAMET może realnie wpływać na 

jakość przyszłych, wyspecjalizowanych i kompetentnych kadr. 

Organizatorami projektu „Czas na zawodowców” są: Prezydent Raciborza Mirosław Lenk, Starosta Raciborski Ryszard

Winiarski, Wydawnictwo Nowiny, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Zespół

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

oraz Liceum Plastyczne w Raciborzu. 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji  Narodowej Marzena

Machałek,  Prezydent  Raciborza,  Starosta  Raciborski,  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu,  Raciborska  Izba

Gospodarcza oraz Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

                                           Damian Witt w trakcie rozmowy z uczestnikami wydarzenia

* * *

RAFAMET S.A.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek

specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej,  metro,  tramwaje).  Wykonuje również,  na

jednostkowe zamówienia,  wielkogabarytowe obrabiarki  specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym,

maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał

zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł. 


