


В града професиите са в различни отрасли:в производството, услугите, търговията,  администрацията, здравеопазването, образованието, съдебната и изпълнителната власт и други...



Някои от професиите за хората не са просто работа, а 
призвание. Това са учителите, библиотекарите, лекарите, полицаите, пожарникарите и социалните работници. За да ги упражнява, човек трябва да учи продължително време и да получи специализирани знания и умения.





Учител е професия, упражняванаот хора, които преподават своитетеоретични знания и практическиумения на учениците. Те работят в сферата на образованието. В зависимост от възрастовата групана учениците, учителите се делятна учениците, учителите се делятна начални и гимназиални. За да бъдеш учител е необходимо да имашзавършено висшеобразование.















Едни от специализираните професии в града ни са тези насъдии, адвокати, прокурори, чиято работа е свързана спознаването и прилагането на законите.



АдвокатътАдвокатът ее юристюрист,, койтокойто ее оправомощеноправомощенотот законазакона дада предоставяпредоставя правнаправна помощпомощ,,съдействиесъдействие,, процесуалнопроцесуално представителствопредставителство иисъдебнасъдебна защитазащита вв ползаполза нана лицалица,, групигрупи илиилиорганизацииорганизации..Адвокатите представляват своите клиенти в съда,прокуратурата, органите на досъдебното производство,учрежденията или при спорни ситуации, осъществяватконсултиране на различни правни казуси, от всичкисфери на правото.



РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" – РАДОМИРПолицай е професия, упражнявана от човек,който работи в полицейските служби нададена държава. Задълженията на полицаитеса да осигуряват обществения ред ибезопасността на хората, да залавятпрестъпници, да контролират и санкциониратпътни произшествия, да оказват първа помощпътни произшествия, да оказват първа помощпри злополуки и природни бедствия и даохраняват важни личности.



В производството една отпрофесиите е “ЛЕЯР”. Тазипрофесия е една от най-трудоемките и опаснипрофесии, тъй като работницитеработят в тежки условия и риск.За нея те трябва да иматспецифични познания по химияспецифични познания по химияи металообработка. В нашияград тази професия сепрактикува в “Радомир МеталИндъстрийз" АД .



Към сферата на услугите можем да отнесем професиите нашофьорите, куриерските и пощенски услуги, общинскатаадминистрация, всички видове финансови институции, мобилниоператори и др. ...



На територията на града се практикуват още много други професии като: готвачи, хлебари, шивачи, стилисти, продавач-консултанти и хора, занимаващи се със земеделие.





ВЕТПРОМ АД е фирма с над 65-годишно присъствие в българската икономика, с динамично развиваща се през годините производствено-търговска, научно-изследователска и експериментална изследователска и експериментална дейност.Предлага производство на лекарствени продукти (хуманни и ветеринарни), хранителни добавки и козметика. Произвежда продукти не само под своя търговска марка, а и предлага доверително производство (произвежда под чужда марка) за други компании.



Технолози, техници-механици, заготвители механици, заготвители на лекарствени продукти, микробиолози и др.



“AК Електрик“ АД е част от AQGROUP AB (Швеция), която есветовен производител начасти и системи запромишлени клиенти спромишлени клиенти свисоки изисквания. Теразполагат с машинен цех сповече от 50 години опит ,двебояджийски линии,заварочен цех за черни ицветни метали, машини зарязане, огъване и щанцованена изделия от листов метал.



Електромонтьор - извършва шлосерски иелектромонтьорски дейности, свързанис изработване, измерване, монтаж,демонтаж и ремонт на електрическиПроектантдемонтаж и ремонт на електрическимашини, апарати, съоръжения и уредби.Заварчик - специалист в процеса назаваряване. За упражняване на тазипрофесия се изисква специалнообучение, а при изготвяне на сложнизаварки се изисква и допълнителнаквалификация.



Посещение на ученици от VIII и IX клас отСУ “Св. Св. Кирил и Методий” в “AК Електрик“ - Радомир



Инженерно-техническияпотенциал на фирмата еизключително висок.изключително висок.Значителна част отинженерните кадри са сповече от 15-годишен стажвъв фирмата, в която вмомента се полагат усилияза практическото обучениена нови кадри впроизводствения процес.



Кранист - задължения и отговорности: неподредствено участва в изпълнението на монтажните работи и задачи на обекта. По време на работа следи за правилното закрепване и разположение на товара.Шлосер - шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници



Вива-Метал ООД извършва дейности по съхраняване ипредварително третиране на отпадъци от черни ицветни метали, метални опаковки, излезли отупотреба моторни превозни средства, излязло отупотреба електрическо и електронно оборудване,употреба електрическо и електронно оборудване,негодни за употреба батерии и акумулатори,отработени масла, опаковки и други неопасниотпадъци.Вива - Mетал ООД извършва машинноснегопочистване, снегопочистване и обработване спрепарати срещу замръзване, снегопочистване иопесъчаване, снегопочистване и извозване насъбрания сняг.



В града ни има още много различни и интересни професии...



Изработили:Георги СтруминДейвид ГеоргиевЕлиза ГеоргиеваЕлиза ГеоргиеваНикол НиколаеваРайко ЖивковТеодор-Станислав Велиновученици от VIII Б клас в                                                              СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”гр. Радомир Всички използвани материали са от Интернет


