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Firma VEOLIA od roku szkolnego 2015/2016 objęła patronat nad klasami
technika urządzeń sanitarnych
w Technikum Architektoniczno – Budowlanym im. S. Noakowskiego w
Warszawie.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych w ramach
umowy patronackiej zapoznają się:
z zakresem działalności firmy,
 odwiedzą miejsca i ośrodki działalności VEOLII,
 będą korzystać z doświadczenia pracowników w czasie wykładów i
prelekcji ,
 podejmą praktykę zawodową w firmie nad przebiegiem której będą
czuwać specjalnie przeszkoleni pracownicy na kursie pedagogicznym.
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Podpisanie porozumienia o współpracy - Jolanta Pindelska, Dyrektorka Zespołu Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego i Dariusz
Zawisza, Dyrektor Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu Veolii Energia Warszawa

Veolia w Polsce

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania
energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które
są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.
Veolia działa w Polsce od 1998 roku, zatrudniając prawie 5000 pracowników, jest
wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do
potrzeb swoich klientów.
Veolia w Polsce prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym: Veolię Energię Polska
(spółkę holdingową), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię
Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię
Industry Polska, PWiK w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.
Najważniejszymi atutami usług oferowanych przez grupę Veolia są ich kompleksowość oraz
najwyższa jakość, wynikająca z kompetencji zespołu oraz połączenia doświadczeń
zdobywanych przez dziesięciolecia w międzynarodowej Grupie.

Energia
Veolia dostarcza energię i media przemysłowe klientom przemysłowym, obiektom
mieszkalnym i użyteczności publicznej

Woda
Veolia oferuje klientom szeroki wachlarz usług w dziedzinie produkcji i dystrybucji wody,
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych

Odpady

Veolia dostarcza rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami klientom sektora
przemysłowego i publicznego

Woda, ścieki, osady ściekowe
Veolia świadczy wysokiej klasy usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
odbioru ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych na rzecz klientów indywidualnych,
przemysłowych i społeczności lokalnych. Jest również dostawcą nowoczesnych rozwiązań z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
W Polsce Veolia jest udziałowcem większościowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, spółki działającej na rzecz 80 tys. mieszkańców
Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego oraz Woźnik w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Veolia Water Technologies to spółka, oferująca rozwiązania z zakresu uzdatniania wody
pitnej, przygotowania wody procesowej, oczyszczania ścieków komunalnych i
przemysłowych oraz przeróbki osadów ściekowych. Firma specjalizuje się w realizacji
inwestycji pod klucz, jak również obsługuje wszystkie fazy projektu począwszy od
projektowania poprzez badania pilotowe, dostawę urządzeń, nadzór nad realizacją aż do
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Zapraszamy na stronę firmy www.veolia.pl

