Grupa elektryczno- elektroniczno-teleinformatyczna
Zawód

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Elektromechanik
Elektryk
Monter-elektronik
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter mechatronik
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik elektronik
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik mechatronik
Technik awionik

dwa lata

Technik informatyk

dwa lata

Technik teleinformatyk

dwa lata

Technik telekomunikacji

dwa lata

Technik tyfloinformatyk
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kształcenie wyłącznie
dla niewidzących
i słabowidzących

dwa lata

Elektromechanik

Technik elektryk

Technik
mechatronik

Technik elektronik

Technik
telekomunikacji

Elektryk

Monter
mechatronik

Monter-elektronik

Monter sieci
i urządzeń
telekomunikacyjnych

Technik informatyk

Technik
teleinformatyk

Elektromechanik montuje, uruchamia i konserwuje
maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan
techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po
montażu i konserwacji.

ELEKTROMECHANIK

Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń
elektrycznych
Konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
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ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŻUD
OŻUD

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OINDERŚ OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie
elektryk i technik elektryk
ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŁAM
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub
w zespole.
Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana.
W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz
negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy będzie zależeć ilość zleceń.

warunki pracy
Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub
w zespole.
Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana.
W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz
negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy
będzie zależeć ilość zleceń.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk
i technik elektryk

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania
ruchem kolejowym, urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego.
Możesz prowadzić własną firmę.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.
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Elektryk wykonuje instalacje elektryczne,
montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz
urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu
i konserwacji.

ELEKTRYK

Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych

Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń
elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznych

Konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu
elektromechanik
ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzietechnik
elektryk

ĘIS YZCU
OŁAM

Konserwacja instalacji
elektrycznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie i w zespole.
Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc.
Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji,
ale również za bezpieczeństwo ludzi.
Ze względu na ogromną odpowiedzialność, mimo, że zadania i czynności
cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach pracy lub w systemie
zmianowym, praca w zawodzie jest wykonywana zarówno w dzień, jak
i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta).
Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na
otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), przenosić ciężkie przedmioty.
Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk
i technik elektryk

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport
kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku
(w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych).
Możesz prowadzić własną firmę.
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Monter mechatronik montuje
i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne
oraz użytkuje urządzenia i systemy mechatroniczne.

MONTER MECHATRONIK

Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych

Użytkowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych

Montaż elementów,
podzespołów i zespołów
mechanicznych

Rozruch urządzeń i systemów
mechatronicznych

Montaż elementów,
podzespołów i zespołów
pneumatycznych
i hydraulicznych
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Montaż elementów
i podzespołów elektrycznych
i elektronicznych
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie, możesz również pracować w zespole.
Będziesz wykonywać pracę rutynową, zgodnie z instrukcją technologiczną.
Przydatna będzie umiejętność nawiązywania kontaktów z klientem.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach pracy, na jedną lub dwie
zmiany.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych - halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub pochylonej.
Możliwa jest praca w terenie, przemieszczanie się na duże odległości w celu
uruchomienia urządzeń i systemów mechatronicznych.

kariera edukacyjna
Wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków
obcych – angielskiego lub niemieckiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym procesie
produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.
Wskazane będzie posiadania prawa jazdy.
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Monter-elektronik wykonuje montaż układów
i urządzeń elektronicznych oraz wykonuje instalacje
urządzeń elektronicznych.

MONTER ELEKTRONIK
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ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŻUD
OŻUD

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OINDERŚ OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzietechnik
elektronik
ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŁAM
OŁAM

Montaż układów
i urządzeń elektronicznych

Wykonywanie instalacji urządzeń
elektronicznych

Montaż elektryczny układów
i urządzeń elektronicznych

Instalowanie urządzeń
elektronicznych

Montaż mechaniczny urządzeń
elektronicznych

Konserwacja instalacji urządzeń
elektronicznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie.
Będziesz wykonywać codziennie te same czynności dokładnie według instrukcji.
Będziesz odpowiadać za działanie wykonanych urządzeń oraz ich bezpieczną obsługę.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej,
technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Wskazana jest znajomość języków - angielskiego lub niemieckiego.

warunki pracy
W zależności do miejsca pracy i stanowiska będziesz pracować ok. 8 godzin dziennie w tym samym okresie dnia i tylko w dni robocze.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub laboratoriach.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub pochylonej.
Możesz przemieszczać się na niewielkie odległości.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłowych, w których są produkowane oraz stosowane wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, w
warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych. Możesz również pracować w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne oraz w placówkach handlowych sprzedających sprzęt elektroniczny.
Możesz prowadzić własną firmę.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.
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MONTER SIECI
I URZĄDZEŃ
TELEKOMUNIKACYJNYCH	

Montaż i utrzymanie linii
telekomunikacyjnych

Montaż, konfiguracja i utrzymanie
urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Montaż i utrzymanie
telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej

Montaż podzespołów i urządzeń
sieci telekomunikacyjnych

Montaż i utrzymanie
torów miedzianych
Montaż i utrzymanie
torów światłowodowych
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Montaż i utrzymanie linii
radiowych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
montuje, konfiguruje oraz utrzymuje sieci i urządzenia
telekomunikacyjne.

Konfiguracja i utrzymanie
urządzeń sieci
telekomunikacyjnych

ja, ty, my, oni...
W zależności od zadań będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo.
Będziesz kontaktować się z klientami.
Praca ma charakter rutynowy i czynności się powtarzają.
Będziesz odpowiedzialny za powierzone wyposażenie i czasem za służbowy samochód.

warunki pracy
Będziesz przeważnie pracować 8 godzin dziennie, ale mogą występować
okresy o wydłużonym czasie pracy.
Będziesz pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na
otwartej przestrzeni, przez co będziesz narażony na różne warunki atmosferyczne.
Możesz pracować na wysokości oraz w wykopach, piwnicach i pod ziemią.
Będziesz się przemieszczać na nieduże odległości.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:
monter-elektronik,monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik
teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik,
technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
technik elektroenergetyk transportu szynowego

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, firmach
montujących sieci telekomunikacyjne.
Wskazane posiadanie prawa jazdy.
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Technik elektronik montuje, uruchamia,
konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne,
Ponadto technik elektronik
montuje, programuje, uruchamia
i eksploatuje układy i systemy automatyki.

TECHNIK ELEKTRONIK
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu monter-elektronik
ĘIS YZCU

Wykonywanie instalacji urządzeń
elektronicznych

Eksploatacja urządzeń
elektronicznych

Instalowanie urządzeń
elektronicznych

Użytkowanie urządzeń
elektronicznych

Konserwacja instalacji urządzeń
elektronicznych

Obsługiwanie urządzeń
elektronicznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Wskazana jest umiejętność nawiązywania szybkiego kontaktu z ludźmi.
Będziesz udzielać rad i uczyć obsługi skomplikowanych urządzeń elektronicznych.
Będziesz wykonywać pracę urozmaiconą.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w przedsiębiorstwach zazwyczaj na jedną
zmianę, w serwisie w godzinach popołudniowych. Często będziesz wykonywać pracę w domu klienta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub laboratoriach.
Niekiedy będzie zachodziła konieczność przemieszczania na niewielkie odległości.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,monter-elektronik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej,
technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i programowania oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających urządzenia elektroniczne, w przedsiębiorstwach instalujących urządzenia elektroniczne,
w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.
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Technik energetyk eksploatuje instalacje
i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania
energii cieplnej i elektrycznej.

TECHNIK ENERGETYK
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Eksploatacja instalacji i urządzeń do
wytwarzania i przesyłania energii
cieplnej

Eksploatacja instalacji i urządzeń do
wytwarzania i przesyłania energii
elektrycznej

Eksploatacja instalacji
i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej

Eksploatacja instalacji i urządzeń
do wytwarzania energii
elektrycznej

Eksploatacja instalacji
i urządzeń do przesyłania energii
cieplnej

Eksploatacja instalacji i urządzeń
do przesyłania energii
elektrycznej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz się komunikować z innymi pracownikami bezpośrednio lub za
pomocą środków technicznych, takich jak telefon, siec komputerowa, sieć
przywoławcza.
Będziesz odpowiedzialny za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie pracy ciągłej, na trzy zmiany, we wszystkie
dni tygodnia, również w dni świąteczne.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych lub obiektach energetycznych, gdzie przeprowadzany jest remont.
Możesz wykonywać pracę na wysokości.
Możesz pracować poza miejscem stałego zamieszkania.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, M.a
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i znajomość systemów komputerowych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją
energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.
Konieczne są uprawnienia SEP do 1 kV.
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Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne,
montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia
elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza
działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

TECHNIK ELEKTRYK
Montaż i konserwacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych
Montaż maszyn
i urządzeń
elektrycznych
Konserwacja maszyn
i urządzeń
elektrycznych
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu
elektromechanik i elektryk
ĘIS YZCU

Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych
Montaż instalacji
elektrycznych
Konserwacja instalacji
elektrycznych
elektrycznej

Eksploatacja maszyn,
urządzeń i instalacji
elektrycznych
Eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych
Eksploatacja instalacji
elektrycznych

ja, ty, my, oni...
Twoja praca może mieć charakter indywidualny, jeśli dotyczy naprawy
i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.
Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Godziny pracy zwykle nie są stałe
- z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania
czasu w razie samozatrudnienia oraz z powodu konieczności usuwania
nagłych awarii w dzień czy w nocy.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik,
technik mechatronik, elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej,
technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach
przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach
usługowych oraz w biurach projektowych.
Możesz prowadzić własną firmę usługową.
Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV.
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Technik informatyk przygotowuje stanowiska
komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do
pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje
i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi.
Tworzy i administruje stronami internetowymi
i bazami danych.

TECHNIK INFORMATYK

Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych
oraz urządzeń
peryferyjnych
Przygotowanie
stanowiska
komputerowego do pracy
Użytkowanie urządzeń
peryferyjnych
komputera osobistego
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Naprawa komputera
osobistego

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
Projektowanie
i wykonywanie lokalnej
sieci komputerowej
Konfigurowanie
urządzeń sieciowych
Administrowanie
sieciowymi systemami
operacyjnymi

Tworzenie aplikacji
internetowych i baz
danych oraz
administrowanie bazami
Tworzenie stron
internetowych
Tworzenie baz danych
i administrowanie
bazami
Tworzenie aplikacji
internetowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem
mediów komunikacyjnych.
Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.
Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować przy monitorach komputerów, w pracy korzystać
będziesz również z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów,
rzutników.
Będziesz narażony na działanie pole elektromagnetycznego.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.
Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.
Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy
baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich
gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Technik mechatronik montuje i demontuje
urządzenia i systemy mechatroniczne, eksploatuje
urządzenia i systemy mechatroniczne oraz projektuje
i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne,

TECHNIK MECHATRONIK	

Montaż urządzeń
i systemów
mechatronicznych

Eksploatacja urządzeń
i systemów
mechatronicznych

Montaż elementów,
podzespołów
i zespołów mechanicznych

Rozruch urządzeń
i systemów
mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów
pneumatycznych
i hydraulicznych

Obsługa urządzeń
i systemów
mechatronicznych

Montaż elementów
i podzespołów
elektrycznych
i elektronicznych
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu monter
mechatronik
ĘIS YZCU
OINDERŚ

Projektowanie
i programowanie urządzeń
i systemów
mechatronicznych
Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń
i systemów
mechatronicznych
Projektowanie urządzeń
i systemów
mechatronicznych
Programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz mieć szerokie kontakty z ludźmi – współpracownikami i osobami
zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są prace.
Będziesz udzielać rad i uczyć klientów obsługi skomplikowanych urządzeń.
Będziesz wykonywać czynności o podobnym charakterze.

warunki pracy
Zazwyczaj będziesz pracować 8 godzin na jedną zmianę. Praca może się
odbywać na dwie zmiany, w przypadku wykonywanie prac montażowych
i uruchomienia urządzeń u klienta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie budowanych lub modernizowanych obiektów przemysłowych.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub pochylonej.
Może występować konieczność wyjazdów służbowych.

kariera edukacyjna
Wymagana jest umiejętność obsługi komputerów i programowania oraz
znajomość języków obcych – angielskiego lub niemieckiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD,
firmach usługowych.
Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.
Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.
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Technik teleinformatyk uruchamia oraz utrzymuje
terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne
sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi,
montuje i eksploatuje sieci rozległe.

TECHNIK
TELEINFORMATYK
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Uruchamianie oraz
utrzymanie terminali
i przyłączy abonenckich

Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

Uruchamianie
i utrzymanie systemów
komputerowych

Projektowanie
i wykonywanie lokalnej
sieci komputerowej

Uruchamianie
i utrzymanie urządzeń
dostępowych systemów
transmisyjnych

Konfigurowanie
urządzeń sieciowych

Uruchamianie
i utrzymanie
abonenckich urządzeń
sieci komutacyjnych

Administrowanie
sieciowymi systemami
operacyjnymi

Montaż i eksploatacja sieci
rozległych
Montowanie
i eksploatowanie
systemów
transmisyjnych
Instalowanie
i eksploatowanie sieci
komutacyjnych
Administrowanie
sieciami
teleinformatycznymi

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z innymi pracownikami.
Będziesz kontaktować się z klientami.
Ze względu na szybko zmieniającą się technologię musisz ciągle się uczyć
nowych rzeczy.

warunki pracy
Swoją pracę będziesz wykonywać przez 8 godzin dziennie, a w szczególnych przypadkach w godzinach ponadwymiarowych.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są zainstalowane urządzenia teleinformatyczne i czasami na powietrzu.
Będziesz pracować w pozycji stojącej, pochylonej i siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej,
technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik informatyk, technik tyfloinformatyk.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach korzystających z informacji elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony
komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi
telekomunikacyjne, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne
rozwiązania teleinformatyczne.
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Technik telekomunikacji montuje, uruchamia,
administruje i utrzymuje systemy, sieci i urządzenia
telekomunikacyjne

TECHNIK
TELEKOMUNIKACJI
Montaż, konfiguracja
i utrzymanie urządzeń sieci
telekomunikacyjnych

Uruchamianie oraz
utrzymanie linii i urządzeń
transmisji cyfrowej

Montaż, uruchamianie
i utrzymanie sieci
transmisyjnych

Montaż podzespołów i
urządzeń sieci
telekomunikacyjnych

Uruchamianie
i utrzymanie linii
telekomunikacyjnych

Montaż sieci
transmisyjnych

Konfiguracja
i utrzymanie urządzeń
sieci
telekomunikacyjnych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Uruchamianie
i utrzymanie urządzeń
dostępowych
i abonenckich

Uruchamianie sieci
transmisyjnych
Utrzymanie sieci
transmisyjnych

ja, ty, my, oni...
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach korzystających z informacji elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony
komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi telekomunikacyjne, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

warunki pracy
Będziesz pracować w cyklu zmianowym, od 8 do 12 godzin, w dzień i w
nocy oraz dni świąteczne.
Będziesz pracować zazwyczaj w klimatyzowanych pomieszczeniach technicznych, gdzie znajdują się urządzenia telekomunikacyjne.

kariera edukacyjna
Wymagane umiejętności obsługi komputera i oprogramowania komputerowego oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach telekomunikacyjnych, firmach wykonujących
montaż sieci telekomunikacyjnych, zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji, instytucjach i zakładach posiadających własne
sieci oraz systemy łączności, zakładach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego.
Wskazane uprawnienia SEP na eksploatację do 1 kV
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Technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym wykonuje i eksploatuje urządzenia
i systemy sterowania ruchem kolejowym w transporcie
szynowym gwarantujące bezpieczeństwo ruchu.

TECHNIK AUTOMATYK
STEROWANIA RUCHEM
KOLEJOWYM
Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów
sterowania ruchem kolejowym
Montaż urządzeń i systemów sterowania
ruchem kolejowym
Eksploatacja urządzeń i systemów
sterowania ruchem kolejowym
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz podwładnych pracowników.
Wykonywać będziesz pracę rutynową wymagającą ścisłego przestrzegania
procedur.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w systemie zmianowym. Czas pracy może
zostać wydłużony w przypadku wystąpienia awarii.
Będziesz pracować na wolnym powietrzu - na szlakach i przejazdach kolejowych, oraz w pomieszczeniach zamkniętych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach: zarządzających infrastrukturą kolejową; związanych z budową, remontami i utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym; produkujących urządzenia sterowania ruchem
kolejowym; w biurach projektów urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
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Technik awionik wykonuje i dokumentuje obsługę
statków powietrznych oraz systemów awionicznych
i systemów elektrycznych

TECHNIK AWIONIK

Wykonywanie obsługi liniowej statków
powietrznych i obsługi hangarowej
wyposażenia awionicznego
Wykonywanie obsługi liniowej statków
powietrznych
Wykonywanie obsługi wyposażenia
awionicznego i elektrycznego statków
powietrznych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz wykonywać samodzielnie powierzone zadania.
Będziesz współpracować z innymi ludźmi
Będziesz odpowiedzialny za działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych na pokładzie samolotów.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin, ale może się zdarzyć, że trzeba będzie pracować dłużej.
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych, lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach
meteorologicznych i często na znacznej wysokości oraz dużym nasileniu
hałasu.
Pracę będziesz wykonywać na stojąco.

kariera edukacyjna
Możesz uzyskać międzynarodowe uprawnienia (licencja) PART co umożliwi
podjęcie pracy we wszystkich krajach.
Wskazana znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w portach lotniczych, przedsiębiorstwach produkujących
i remontujących statki powietrzne, w laboratoriach, służbach technicznych
lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego.

153

TECHNIK
ELEKTROENERGETYK
TRANSPORTU
SZYNOWEGO
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Technik elektroenergetyk transportu
szynowego wykonuje prace związane z budową
i eksploatacją urządzeń przetwarzających energię
elektryczną oraz budową i eksploatacją środków
transportu szynowego, gwarantujące bezpieczeństwo
ich ruchu.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających
oraz trakcji elektrycznej

Montaż i eksploatacja środków
transportu szynowego

Montaż i eksploatacja sieci
zasilających

Montaż środków transportu
szynowego

Montaż i eksploatacja trakcji
elektrycznej

Eksploatacja środków transportu
szynowego

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz podwładnych pracowników.
Wykonywać będziesz pracę rutynową wymagającą ścisłego przestrzegania
procedur.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w systemie zmianowym. Czas pracy może
zostać wydłużony w przypadku wystąpienia awarii.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru
kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych, w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy, w placówkach badawczych związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Będziesz mógł się ubiegać o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego
na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego.
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Technik tyfloinformatyk kompletuje stanowiska
komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących,
dobierając sprzęt i oprogramowanie
do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika,
udziela instruktażu efektywnego ich używania.

TECHNIK
TYFLOINFORMATYK

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego
wspomagających użytkownika
z niepełnosprawnością wzrokową
Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego
i urządzeń brajlowskich
Obsługa powiększalników i oprogramowania
powiększającego
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Tworzenie książek mówionych i obsługa
elektronicznych urządzeń udźwiękowionych
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kształcenie wyłącznie
dla niewidomych i słabowidzących
ĘIS YZCU
OŁAM

Konfigurowanie systemów
i sieci komputerowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z osobami z dysfunkcja wzroku.
Będziesz współpracować z osobami z dysfunkcją wzroku.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, na jedną zmianę.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz narażony na działanie pole elektromagnetycznego.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk.
Wskazana znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach, które zamierzają zaadoptować komputerowe
miejsca pracy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz w firmach projektujących
sprzęt i programy komputerowe dla takich osób.
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Grupa zawodów hutniczo-odlewniczych
Zawód
Modelarz odlewniczy
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Technik hutnik
Technik odlewnik
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Wspólne kwalifikacje

Technik odlewnik

Technik hutnik

Operator maszyn
i urządzeń
odlewniczych
Operator maszyn
i urządzeń
do obróbki
plastycznej

Operator maszyn
i urządzeń
metalurgicznych
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Modelarz odlewniczy wykonuje i naprawia zespoły
modelowe, rdzennice oraz oprzyrządowanie specjalne
i ich elementy z drewna, tworzyw sztucznych oraz mas
ceramicznych. Montuje, wykonuje i naprawia
oprzyrządowanie modelowe, rdzennice formy
wykonane z metalu.

MODELARZ
ODLEWNICZY

Wykonywanie i naprawa
oprzyrządowania odlewniczego
z materiałów niemetalowych

Montaż i naprawa
oprzyrządowania wykonanego
z metalu

Wykonywanie
oprzyrządowania
odlewniczego z drewna

Montaż i naprawa elementów
zespołów modelowych,
rdzennic, wzorników
i sprawdzianów wykonanych
z metalu

Wykonywanie oprzyrządowania
odlewniczego z tworzyw
sztucznych i mas ceramicznych
oraz wykonywanie modeli
wypalanych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU

Wykonywanie modeli i montaż
zespołu modelowego do
wytwarzania odlewów metodą
wytapianych modeli

Montaż i naprawa form
metalowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie lub w niewielkich zespołach.
Praca będzie monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej.
W pracy musisz bezwzględnie przestrzegać obowiązujących instrukcji i
przepisów bhp.

warunki pracy
Godziny pracy będą stałe, od 6 do 9 godzin dziennie. Praca wykonywana
będzie tylko w dzień.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych lub innych pomieszczeniach
produkcyjnych dobrze wentylowanych i oświetlonych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub w ruchu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
technik odlewnik, technik hutnik.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hutach, odlewniach oraz firmach zajmujących się produkcją dzwonów, rzeźb, galanterii metalowej i innych wyrobów artystycznych.
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Operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej użytkuje urządzenia wykorzystywane
w procesach obróbki plastycznej metali i kształtowania
wyrobów z proszków metali.

OPERATOR
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ
Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej metali
Użytkowanie maszyn i urządzeń
do przygotowania wsadu do obróbki
plastycznej
Użytkowanie maszyn i urządzeń do
obróbki plastycznej metali na gorąco
162
Użytkowanie maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej metali na zimno
i do wytwarzania wyrobów z proszków
metali
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie
technik hutnik
ĘIS YZCU

Użytkowanie maszyn i urządzeń
do wykańczania wyrobów wytworzonych
metodami obróbki plastycznej

ja, ty, my, oni...
Będziesz wykonywać pracę indywidualnie.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
hutnik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik odlewnik, technik hutnik.

warunki pracy
Będziesz zwykle pracować 8 godzin dziennie. Zależnie od stanowiska praca może odbywać się o stałych godzinach albo w systemie zmianowym,
w dzień i w nocy oraz w dni wolne od pracy.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, w pomieszczeniach zamkniętych o dużym natężeniu hałasu, wysokiej temperaturze i silnym zapyleniu.
Będziesz przesuwać i przenosić ciężkie przedmioty.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hutach oraz przedsiębiorstwach posiadających walcownie, kuźnie, tłocznie oraz stanowiska obróbki cieplnej.
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OPERATOR MASZYN
I URZĄDZEŃ
METALURGICZNYCH

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
użytkuje urządzenia do przygotowania i wzbogacania
materiałów wsadowych do procesów metalurgicznych,
piece do redukcji rud metali, piece do wytopu oraz piece
i urządzenia do rafinacji metali oraz użytkuje maszyny
rozlewnicze, maszyny do ciągłego odlewania
i urządzenia do wytwarzania rozpylanych
proszków metali.

Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych
w procesach metalurgicznych
Użytkowanie maszyn i urządzeń
do przygotowania materiałów wsadowych
w procesach metalurgicznych
Użytkowanie pieców do redukcji
i ogniowego wzbogacania rud metali
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Użytkowanie pieców i urządzeń
do wytwarzania metali oraz pieców
i urządzeń do ich rafinacji
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie
technik hutnik
ĘIS YZCU
OŁAM

Użytkowanie maszyn rozlewniczych,
urządzeń do ciągłego odlewania metali
oraz urządzeń do wytwarzania
rozpylanych proszków metali

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie miała charakter indywidualny.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
hutnik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej, technik odlewnik, technik hutnik.

warunki pracy
Będziesz pracować w ruchu ciągłym.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych zamkniętych lub półotwartych
oraz na wolnym powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych i dużym
zapyleniu, często w wysokiej temperaturze.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hutach żelaza i stali lub metali nieżelaznych, przedsiębiorstwach metalurgii proszków oraz przedsiębiorstwach posiadających
piece do wytapiania metali i urządzenia do obróbki plastycznej.
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OPERATOR MASZYN
I URZĄDZEŃ
ODLEWNICZYCH

Użytkowanie maszyn i urządzeń
do wykonywania odlewów

Użytkowanie maszyn i urządzeń
do topienia metali

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do przygotowania
mas formierskich
i mas rdzeniowych

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do przygotowania
wsadu

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do wykonywania
odlewów w formach
nietrwałych
Użytkowanie maszyn i urządzeń
stosowanych w procesach
wytwarzania odlewów
w formach trwałych
i formach półtrwałych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie
technik odlewnik
ĘIS YZCU
OŁAM

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
użytkuje maszyny i urządzenia
wykorzystywane w procesach wytwarzania
odlewów oraz topienia metali.

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do wybijania,
oczyszczania i wykańczania
odlewów

Użytkowanie pieców
odlewniczych

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter indywidualny, większość czynności będziesz wykonywać samodzielnie.
Będziesz wykonywać pracę rutynową, czynności ustalone w instrukcji technologicznej lub instrukcji stanowiskowej.
Będziesz odpowiedzialny za wyposażenie i maszyny.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmianowym, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Wymagana jest także praca w dni wolne (niedziele i święta). Praca na jednej
zmianie trwa 8 godzin.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych lub wydzielonych pomieszczeniach, głównie w pozycji stojącej oraz przemieszczając się.
W pobliżu pracujących urządzeń odlewniczych występuje zagrożenie poparzeniem.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
odlewnik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: M.a oraz
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń
do przeróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, technik odlewnik, technik hutnik.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hutach i innych przedsiębiorstwach przemysłu metalowego w odlewni lub modelarniach.
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TECHNIK HUTNIK

Technik hutnik organizuje i prowadzi procesy
przygotowania i redukcji rud, wytapiania, rafinacji,
odlewania, procesy obróbki plastycznej metali
i wytwarzania wyrobów metodami metalurgii
proszków

Użytkowanie maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej metali
Użytkowanie maszyn
i urządzeń do przygotowania
wsadu do obróbki plastycznej
Użytkowanie maszyn
i urządzeń do obróbki
plastycznej metali na gorąco
Użytkowanie maszyn
i urządzeń do obróbki
plastycznej metali na
zimno i do wytwarzania
wyrobów z proszków metali
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja zawodów operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej i operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
ĘIS YZCU
OŁAM

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do wykańczania
wyrobów wytworzonych
metodami obróbki
plastycznej

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych, oraz
obróbki plastycznej metali
Prowadzenie procesów
hutniczych
Opracowanie dokumentacji
technologicznej procesów
metalurgicznych, obróbki
plastycznej metali i metalurgii
proszków
Kontrola jakości produkcji
hutniczej

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie miała charakter indywidualny.
Będziesz organizować pracę innych ludzi i stale z nimi współpracować.
Będziesz wykonywać zadania stałe i niezmienne, które przebiegają według
określonego schematu.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny pracy w zawodzie
są ruchome. Oprócz stałych godzin pracy tylko w dzień, występuje również praca zmianowa, tj. w dzień i w nocy.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych przy piecach hutniczych, w
których panuje wysoka temperatura i duże natężenie hałasu lub pomieszczeniach biurowych, a także magazynie lub składowisku na powietrzu.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco” lub siedząco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej, technik odlewnik, technik hutnik.
Wymagana jest znajomość obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hutach żelaza i stali, przedsiębiorstwach metalurgii
proszków, posiadających piece do wytapiania metali i urządzenia do
obróbki plastycznej, biurach projektów oraz instytutach naukowo-badawczych.
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TECHNIK ODLEWNIK

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do
wykonywania odlewów
Użytkowanie maszyn i urządzeń
do przygotowania mas
formierskich i mas rdzeniowych
Użytkowanie maszyn
i urządzeń do wykonywania
odlewów w formach nietrwałych
Użytkowanie maszyn
i urządzeń stosowanych
w procesach wytwarzania
odlewów w formach trwałych
i formach półtrwałych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja zawodu operator maszyn
i urządzeń odlewniczych
ĘIS YZCU
OŁAM

Użytkowanie maszyn
i urządzeń do wybijania,
oczyszczania i wykończania
odlewów

Technik odlewnik organizuje i prowadzi procesy
wytwarzania odlewów oraz procesy metalurgiczne
w odlewniach.

Użytkowanie
maszyn
i urządzeń
do topienia
metali
Użytkowanie
maszyn
i urządzeń
do
przygotowania
wsadu
Użytkowanie
pieców
odlewniczych

Organizacja
i nadzorowanie procesu
odlewniczego
Prowadzenie procesu
odlewniczego
Przygotowywanie
dokumentacji
technologicznej
i konstrukcyjnej
procesów
wytwarzania odlewów
Kontrola jakości
procesów
odlewniczych

ja, ty, my, oni...
Twoja praca może mieć charakter indywidualny lub zespołowy w zależności od wykonywanych czynności.
Będziesz odpowiadać za pracę innych ludzi.
Praca będzie rutynowa, wymaga przestrzegania norm, a także śledzenia
parametrów produkcji.

warunki pracy
Godziny pracy będą stałe, od 6 do 9 godzin dziennie. Praca wykonywana
będzie tylko w dzień.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych w wysokiej temperaturze,
zapyleniu, hałasie i wibracji lub w pomieszczeniach biurowych lub w laboratoriach.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub w ruchu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do przeróbki plastycznej, technik hutnik.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, laboratoriach, instytutach naukowo-badawczych i biurach projektów.
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Grupa zawodów mechanicznych
Zawód
Blacharz
Blacharz samochodowy
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kowal
Lakiernik
Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Monter kadłubów okrętowych
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych
Operator obrabiarek skrawających
Ślusarz
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Wspólne kwalifikacje

Technik optyk

Optyk mechanik

Technik
mechanizacji
rolnictwa

Technik mechanik

Operator
obrabiarek
skrawających

Ślusarz

Mechanik-monter
maszyn i urządzeń

Mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
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Grupa zawodów mechanicznych cd.
Zawód

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Optyk mechanik
Ślusarz
Zegarmistrz
Złotnik –jubiler
Technik budownictwa okrętowego
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik optyk
Technik mechanik lotniczy

2 lata
Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

Technik mechanik okrętowy

2 lata
Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

Technik pojazdów samochodowych
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2 lata

Wspólne kwalifikacje

Technik pojazdów
samochodowych

Elektromechanik
pojazdów
samochodowych

Mechanik
pojazdów
samochodowych
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Blacharz wykonuje, naprawia oraz konserwuje
elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy

BLACHARZ

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć
z blachy
Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć
z blachy
Wykonywanie połączeń elementów metalowych
i niemetalowych
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Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów
i pokryć z blachy

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz wykonywać czynności wymagające precyzji i siły fizycznej.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 6-9 godzin lub 9 do
12 godzin.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych. Pracy zwykle towarzyszy hałas.
Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji pochylonej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych
zakładach remontowo-budowlanych i usługowych, warsztatach samochodowych.
Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną, warsztat samochodowy.
Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty
pracy poza granicami kraju.
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Blacharz samochodowy wykonuje naprawę
uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów
samochodowych.

BLACHARZ
SAMOCHODOWY

Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Ocena stanu technicznego elementów nadwozi
pojazdów samochodowych
Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych
nadwozi pojazdów samochodowych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem brygadzisty, kontaktować
się z klientami.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie jednozmianowym, w dni powszednie - w
zakładach produkcyjnych praca może trwać 6–9 godzin, w warsztatach
samochodowych 9–12 godzin.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych (hala fabryczna,
warsztat samochodowy, duży salon samochodowy z serwisem), czasami
na wolnym powietrzu o każdej porze roku.
Będziesz wykonywać swoją pracę w pozycji stojącej lub pozycjach wymuszonych czynnościami zawodowymi, pracy towarzyszy hałas, powietrze
natomiast może być zanieczyszczone oparami gazów spawalniczych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów, w salonach samochodowych z serwisem
samochodów, w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów.
Możesz także prowadzić własny zakład usługowy – blacharstwa samochodowego.
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Elektromechanik pojazdów samochodowych
diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne
układy pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Diagnozowanie układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów samochodowych
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Naprawa układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów samochodowych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie technik
pojazdów samochodowych
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz odpowiadać za powierzone urządzenia i narzędzia oraz za jakość
wykonywanych usług.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie.
Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych.
Będziesz pracować w wymuszonej pochylonej pozycji.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych oraz fabrykach produkujących samochody.
Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.
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Kowal wykonuje i naprawia galanterię metalową,
wyroby użytkowe oraz narzędzia za pomocą kucia
swobodnego i maszynowego.

Kowal

Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
Wykonywanie i naprawianie wyrobów
kowalskich metodą kucia ręcznego
Wykonywanie wyrobów kowalskich
metodą kucia maszynowego
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz samodzielnie wybierać metody wykonywania powierzonych zadań.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz wykonywać czynności monotonne.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać w trybie jednozmianowym, w ciągu dnia, od 6
do 10 godzin dziennie, godziny te są na ogół stałe.
Będziesz pracował w kuźni, w wysokich temperaturach i hałasie.
Podczas pracy będziesz w ciągłym ruchu, w pozycji stojącej.
Możliwe są wyjazdy do klienta w celu wykonania projektu i późniejszego
montażu gotowego dzieła.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych, rzemieślniczych warsztatach naprawczych, zakładach wykonujących
kowalskie wyroby artystyczne.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Lakiernik przygotowuje powierzchnie wyrobu
do naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki
lakiernicze.

lakiernik

Wykonywanie prac lakierniczych
Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok
lakierniczych
Przygotowanie powłok lakierniczych
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Nanoszenie powłok lakierniczych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz wykonywać czynności monotonne.
Będziesz sam podejmować decyzje i wybierać sposoby wykonania zlecenia.
W pracy będziesz musiał wykazać się dokładnością, starannością, spostrzegawczością oraz wyczuciem koloru.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najczęściej
w systemie dwuzmianowym.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Większość czynności może wymagać pracy w niewygodnej pozycji.
W pracy będziesz narażony na zatrucia oparami farb i lakierów.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w wytwórniach samochodów i innych pojazdów, fabrykach lotniczych, stoczniach, przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego
i metalowego, w przedsiębiorstwach budowlanych oraz instalacyjno-remontowych.
Możesz prowadzić własną firmę wykonującą usługi lakiernicze.
Będziesz musiał stale uzupełniać wiedzę na temat nowych technologii,
lakierów i materiałów pomocniczych.
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Monter kadłubów okrętowych wykonuje
elementy kadłuba. Montuje i remontuje kadłub okrętu.

MONTER KADŁUBÓW
OKRĘTOWYCH
Wykonywanie elementów
kadłuba okrętu
Wykonywanie obróbki
wstępnej blach i profili
hutniczych
Wykonywanie elementów
konstrukcyjnych i węzłów
prefabrykacji wstępnej
kadłuba okrętu
186

Montowanie sekcji oraz
bloków kadłuba okrętu

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie technik
budownictwa okrętowego
ĘIS YZCU
OŁAM

Transportowanie sekcji
i bloków kadłuba okrętu

Montaż i remont kadłuba okrętu
Montowanie kadłuba okrętu
z sekcji oraz bloków
Przygotowywanie kadłuba
okrętu i urządzeń
do wodowania
Wykonywanie prac
remontowych kadłuba
okrętu

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi przy budowie statku.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba będzie pracować dłużej.
Przeważnie będziesz pracować w dużych halach, narażony na hałas, zanieczyszczenia pyłami, dymem i gazami spawalniczymi. Praca na pochylni
odbywać się będzie na wolnym powietrzu, w związku z tym narażony
będziesz na różne warunki atmosferyczne.
Możesz pracować na bardzo dużych wysokościach.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w stoczniach, w magazynach, na placach składowych, narzędziowniach, w przedsiębiorstwach produkujących spawane konstrukcje stalowe, na pochylniach, podnośnikach, w dokach, w kadłubowniach
stoczni remontowej.
Możesz także prowadzić własną firmę.
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MECHANIK-OPERATOR
POJAZDÓW
I MASZYN
ROLNICZYCH

Mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia
i urządzenia stosowane w rolnictwie. Identyfikuje
podstawowe usterki pojazdów, maszyn, narzędzi
i urządzeń rolniczych oraz wykonuje naprawy
na podstawie dokumentacji technicznej.

Użytkowanie pojazdów, maszyn,
urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie
Użytkowanie pojazdów
stosowanych rolnictwie
Użytkowanie maszyn,
narzędzi, i urządzeń
stosowanych w rolnictwie
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Kontynuacja w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa

ĘIS YZCU ĘIS YZCU
OŁAM
OŁAM

Obsługa techniczna oraz
naprawa pojazdów, maszyn
i urządzeń stosowanych
w rolnictwie
Obsługa techniczna
i naprawa pojazdów
stosowanych w rolnictwie
Obsługa techniczna
i naprawa maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych
w rolnictwie

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie.
W trakcie pracy będziesz współpracować z pracownikami załadowującymi
lub wyładowującymi zbiory zbóż, roślin okopowych i zielonek.

warunki pracy
Będziesz pracować przeważnie 8 - 10 godzin. Czas pracy wiąże się ściśle z
porą roku i warunkami pogodowymi.
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych warsztatów naprawczych lub na wolnym powietrzu, narażony na różne warunki
atmosferyczne w obecności pyłu, kurzu, błota, poruszających się maszyn
rolniczych i pojazdów transportowych.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
mechanizacji rolnictwa.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także kursów dających uprawnienia do prowadzenia maszyn rolniczych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
usługowych zakładach obsługowo-naprawczych.
Możesz także prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.
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Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych montuje, uruchamia,
obsługuje układy automatyki przemysłowej
i urządzenia precyzyjne.

MECHANIK
AUTOMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
I URZĄDZEŃ
PRECYZYJNYCH
Montaż i obsługa układów
automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
Montaż układów automatyki
przemysłowej
Montaż urządzeń
precyzyjnych
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Obsługiwanie układów
automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Najczęściej będziesz pracować samodzielnie. Czasami będziesz się kontaktować z pracownikami pokrewnych działów.
Będziesz pracować z mechanizmami i aparaturą precyzyjną wymagającą
cierpliwości, wytrwałości, dokładności i staranności, koncentracji.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać na dwie zmiany, w ciągu dnia, przeciętnie 8
godzin.
Będziesz pracować w dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w dużych zakładach przemysłowych, takich jak wytwórnie sprzętu elektrycznego, elektronicznego, lotniczego oraz mechaniki
precyzyjnej, obrabiarek oraz zakładach usługowych branży mechanicznej.
Możesz także prowadzić własny warsztat.
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Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje
obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samocho
dowych.

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Diagnozowanie
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Naprawa zespołów
i podzespołów pojazdów
samochodowych
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja w zawodzie technik
pojazdów mechanicznych
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach.
Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia,
narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej
prac będziesz wykonywać w sezonie letnim.
Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym
powietrzu.
Będziesz narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami
drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania.
Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi
komputera.
Wymagane posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych
zakładach obsługowo – naprawczych.
Możesz prowadzić własny warsztat.
Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.
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Mechanik precyzyjny montuje i naprawia
mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz
przyrządy pomiarowe, napędy pneumatyczne,
hydrauliczne i elektryczne

MECHANIK
PRECYZYJNY
Montaż i naprawa maszyn
i urządzeń precyzyjnych
Montaż i naprawa
mechanizmów maszyn
i urządzeń precyzyjnych
Montaż i naprawa
przyrządów pomiarowych
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Montaż i naprawa napędów
pneumatycznych,
hydraulicznych
i elektrycznych

ja, ty, my, oni...
Najczęściej będziesz pracować samodzielnie. Czasami będziesz się kontaktował z pracownikami pokrewnych działów.
Będziesz pracować z mechanizmami i aparaturą precyzyjną wymagającą
cierpliwości, wytrwałości, dokładności i staranności, koncentracji.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać na dwie zmiany, w ciągu dnia, przeciętnie 8
godzin.
Będziesz pracować w dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w dużych zakładach przemysłowych wytwarzających
sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki albo w zakładach
usługowych branży mechanicznej.
Możesz także prowadzić własny warsztat.
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Mechanik-monter maszyn i urządzeń montuje,
obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia.

MECHANIK-MONTER
MASZYN I URZĄDZEŃ
Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń
Montaż maszyn i urządzeń
Obsługa maszyn i urządzeń
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Kontynuacja w zawodzie technik
mechanik

ja, ty, my, oni...
Będziesz współpracować z innymi osobami w zespole. Wszyscy będziecie
odpowiedzialni za efekty pracy.
Będziesz odpowiadać za powierzone narzędzia, przyrządy pomiarowe, jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy.
Będziesz wykonywać pracę rutynową.

warunki pracy
Czas pracy zależy od wielkości produkcji. Będziesz pracować przeważnie 8
godzin, w systemie zmianowym. Musisz się liczyć z koniecznością pracy w
wolne soboty, niedziele i święta.
Zazwyczaj będziesz pracować w pomieszczeniu, czasami będzie konieczna praca na powietrzu.
W pracy będziesz miał do czynienia z zaoliwionymi, pokrytymi smarem i
rdzą, ciężkimi przedmiotami.
Czasami będziesz wspinać się na wysokie konstrukcje maszyn budowlanych lub aparatów chemicznych.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
mechanik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane dodatkowe uprawnienia: spawacza gazowego i elektrycznego,
operatora wózków transportowych, suwnic i dźwignic.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i innych firmach
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
Możesz prowadzić własną firmę.
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OPERATOR
MASZYN
I URZĄDZEŃ
DO PRZETWÓRSTWA
TWORZYW
SZTUCZNYCH

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych obsługuje i użytkuje maszyny
i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Prowadzi proces produkcyjny wyrobów i półwyrobów
z tworzyw sztucznych.

Obsługa maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw
sztucznych
Użytkowanie maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych
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Prowadzenie procesów
produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć w zasadzie charakter indywidualny.
Twoje kontakty z ludźmi ograniczać się będą do przyjmowania poleceń
i przekazywania informacji dotyczących produkcji bezpośredniemu przełożonemu.
Będziesz wykonywać czynności powtarzające się, w warunkach monotonnych. Sposób postępowania, czynności, a także szybkość działania podyktowane są wymogami technologicznymi.
Będziesz wytwarzać produkty, które mają wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
Będziesz odpowiadać finansowo za powierzone urządzenia i materiał.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, na zmiany, w stałych godzinach
pracy.
Będziesz pracować w budynkach. Maszyny, urządzenia i całe ciągi technologiczne są ustawione w halach, zazwyczaj nie dzielonych żadnymi
ścianami, czy ekranami. W związku z tym możesz pracować w warunkach
zmniejszających komfort pracy.
Będziesz pracować w ciągłym ruchu. Są jednak czynności, które są wykonywane w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane są umiejętności z zakresu automatyzacji procesów produkcji.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z tworzyw
sztucznych.
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OPERATOR
OBRABIAREK
SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających obsługuje
obrabiarki konwencjonalne i sterowane
numerycznie, przystosowane do obróbki elementów,
polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu
nadania im wymaganych kształtów, wymiarów
i chropowatości powierzchni zgodnie
z dokumentacją.

Użytkowanie obrabiarek skrawających
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek
skrawających do obróbki
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych
obrabiarkach skrawających
Przygotowywanie obrabiarek sterowanych
numerycznie do obróbki
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Kontynuacja w zawodzie
technik mechanik

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych
numerycznie

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz się komunikować z współpracownikami i przełożonym.
Twoja praca będzie zróżnicowana.
Powinieneś być sprawny manualnie.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym. W razie
awarii konieczna będzie praca w nadgodzinach.
Będziesz pracować w budynkach, w halach produkcyjnych, narażony na
hałas powodowany przez maszyny, wibracje, brud (smary, odpady).
Będziesz pracować w pozycji stojącej, często pochylonej.
W pracy możesz przenosić i mocować ciężkie obrabiane przedmioty.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
mechanik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących
obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Złotnik-jubiler wykonuje i naprawia wyroby
złotnicze i jubilerskie z metali szlachetnych i ich
stopów.

ZŁOTNIK-JUBILER

Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
Wykonywanie obróbki metali szlachetnych
i ich stopów
Łączenie elementów wyrobów złotniczych
i jubilerskich
Oprawianie kamieni jubilerskich
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Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów
złotniczych i jubilerskich
Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych
i jubilerskich

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, ale często będziesz mieć kontakty
z ludźmi.
Będziesz doradzać w kwestii doboru biżuterii, odpowiadając na pytania
klientów, utwierdzać ich w słuszności podjętej decyzji.
Sprzedając i kupując wyroby złotnicze często będziesz negocjować i konsultować cenę produktu.
Będziesz wykonywać czynności niezrutynizowane.

warunki pracy
Będziesz pracować stałych godzinach pracy.
Będziesz stale przebywać w pobliżu urządzeń takich, jak bęben polerniczy
i prasa, które wywołują hałas i drgania.
Czasami będziesz się przemieszczać na duże odległości.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach jubilerskich, złotniczych.
Możesz prowadzić własny zakład jubilerski.
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Optyk mechanik wykonuje elementy optyczne oraz
prace monterskie przy produkcji sprzętu optycznego
i optoelektronicznego. Naprawia, kontroluje, reguluje
i konserwuje przyrządy optyczne, optomechaniczne
i optoelektroniczne.

OPTYK-MECHANIK

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów
optycznych do montażu
Wykonywanie elementów układów, przyrządów
optycznych i optoelektronicznych
Montowanie i demontowanie elementów
układów i przyrządów optycznych
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Kontynuacja w zawodzie
technik optyk

Naprawianie i justowanie elementów układów
i przyrządów optycznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem mistrza lub kierownika
wydziału.
Będziesz kontaktować się z klientami.
Będziesz wykonywać rutynowe czynności.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie jednozmianowym, przeważnie w dzień,
praca może trwać 6–9 godzin.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych (halach produkcyjnych, magazynach i w małych pomieszczeniach do obróbki mechanicznej).
Swoją pracę będziesz wykonywać w pozycji najczęściej siedzącej. Pracy
towarzyszyć będzie hałas, zanieczyszczenie powietrza pyłami, podwyższona wilgotność.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
optyk.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach usługowych, punktach serwisowych, w zakładach rzemieślniczych, w przedsiębiorstwach produkcji
sprzętu optyczno-mechanicznego, w firmach użytkujących sprzęt optyczny i optoelektroniczny, w placówkach medycznych oraz instytucjach
naukowo-badawczych.
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Ślusarz wykonuje, naprawia oraz konserwuje,
elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi.

ŚLUSARZ

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki ręcznej
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki maszynowej
Wykonywanie połączeń
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Kontynuacja w zawodzie
technik mechanik

Naprawa i konserwacja elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
W swojej pracy będziesz utrzymywać kontakty ze zleceniodawcami i odbiorcami usług oraz przełożonymi.
Będziesz wykonywać czynności rutynowe.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać na jedną zmianę; w ciągu dnia, przeciętnie 8
godzin.
W zależności od specjalności będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych i nie wymagających specjalnej wentylacji lub na
otwartym powietrzu.
Szczególnie ważna jest duża zręczność rąk i palców.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
mechanik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane uprawnienia w zakresie spawalnictwa gazowego i elektrycznego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego,
zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w
branży metalowej, konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego.
Możesz prowadzić własny warsztat ślusarski.
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Zegarmistrz określa stan techniczny, konserwuje,
naprawia i reguluje zegary i zegarki.

ZEGARMISTRZ

Naprawa zegarów i zegarków
Diagnozowanie stanu technicznego zegarów
i zegarków
Konserwacja i regulowanie zegarów
i zegarków
Naprawianie zegarów i zegarków
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Kontynuacja w zawodzie
technik mechanik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie i samodzielnie.
Codziennie będziesz mieć kontakt z ludźmi, klientami, którzy przynoszą zegarki do naprawy.
Będziesz wykonywać żmudną i precyzyjną pracę wymagającą koncentracji.
Możesz prowadzić w swoim zakładzie sprzedaż gotowych zegarków i pasków do zegarków, będziesz wtedy występował w roli sprzedawcy a zarazem fachowego doradcy.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Sam ustalisz godziny rozpoczęcia
pracy, godziny jednak muszą być stałe.
Będziesz pracować w niedużym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.

kariera zawodowa
Pracę możesz podjąć w firmach produkujących zegary, zegarki, stopery i
mechanizmy zegarowe, punkcie sprzedaży zegarków.
Możesz prowadzić własny zakład zegarmistrzowski.
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TECHNIK
BUDOWNICTWA
OKRĘTOWEGO

Wykonywanie
elementów kadłuba
okrętu
Wykonywanie
obróbki wstępnej
blach i profili
hutniczych
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Kontynuacja zawodu monter
kadłubów okrętowych

Wykonywanie
elementów
konstrukcyjnych
i węzłów
prefabrykacji
wstępnej kadłuba
okrętu
Montowanie sekcji
i bloków
kadłuba okrętu
Transportowanie
sekcji i bloków
kadłuba okrętu

Technik budownictwa okrętowego organizuje
i wykonuje prace związane z budową kadłuba okrętu
oraz jego wyposażaniem, a także prace związane
z remontem okrętu.

Montaż i remont
kadłuba okrętu
Montowanie
kadłuba okrętu
z sekcji i bloków
Przygotowywanie
kadłuba okrętu
oraz urządzeń
do wodowania
Wykonywanie prac
remontowych
kadłuba okrętu

Organizacja budowy
i remontu okrętu oraz
montażu maszyn
i instalacji
okrętowych
Organizowanie
budowy
i wyposażania
kadłuba okrętu
Montowanie oraz
remontowanie
maszyn, urządzeń
i instalacji siłowni
okrętowej
Montowanie oraz
remontowanie
wyposażenia
i instalacji
pokładowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z kadrą inżynierską i robotnikami.
Musisz prowadzić odpowiednią dokumentację i stosować normy oraz standardy krajowe i międzynarodowe.
Będziesz wykonywać pracę rutynową.

warunki pracy
Swoją pracę będziesz wykonywać przez 8 godzin dziennie, a w szczególnych przypadkach możesz być zatrudniony w godzinach ponadwymiarowych.
Będziesz pracować na powietrzu w dokach stoczni, usytuowanych przy naturalnych zbiornikach wodnych, na statkach oraz w pomieszczeniach biurowych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej i pochylonej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane uprawnienia w zakresie spawalnictwa gazowego i elektrycznego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz na statkach, w biurach projektowo-konstrukcyjnych, w
ośrodkach badawczo-rozwojowych techniki okrętowej, w stoczniach produkcyjnych, remontowych.
Możesz prowadzić własną firmę.
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Technik mechanik lotniczy wykonuje
i dokumentuje obsługę liniową i hangarową
statków powietrznych.

TECHNIK
MECHANIK
LOTNICZY
Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków
powietrznych
Wykonywanie obsługi liniowej statków
powietrznych
Wykonywanie obsługi hangarowej statków
powietrznych
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ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter indywidualny. Niektóre czynności, np. kiedy trzeba kontrolować urządzenie w dwóch miejscach jednocześnie, wymagać będą pracy w zespole.
Będziesz odpowiedzialny za prawidłowy montaż sprzętu lotniczego, od którego zależy bezpieczeństwo statku powietrznego i w konsekwencji ludzi.
Będziesz zawsze odpowiadać za podejmowane decyzje. Musisz być niezależny w swoich
decyzjach i nie ulegać naciskom szefów lub kolegów, z drugiej strony musisz bezwzględnie
przestrzegać prawa lotniczego, przyjętych procedur postępowania oraz technologii procesów obsługowych.
Będziesz wykonywać czynności monotonne i nużące - szczególnie w obsłudze hangarowej,
ale muszą być wykonane bardzo precyzyjnie.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie jedno-, a czasem dwuzmianowym, z zasady w dni robocze.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych, w różnych warunkach meteorologicznych i
często na znacznej wysokości, narażony na hałas.
Będziesz wykonywać swoją pracę przeważnie w pozycji stojącej, często na
wysokości.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej oraz technik awionik.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w portach lotniczych, w zakładach produkujących i remontujących statki powietrzne, w laboratoriach napraw specjalnych.
Wymagane są uprawnienia.
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Technik mechanik okrętowy organizuje
i prowadzi prace z zakresu: obsługi, naprawy oraz
remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

TECHNIK
MECHANIK
OKRĘTOWY
Organizacja i prowadzenie prac związanych
z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji
okrętowych do pracy
Uruchamianie i eksploatowanie maszyn,
urządzeń i instalacji okrętowych
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Organizowanie i wykonywanie prac
z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń
i instalacji okrętowych
Uczestniczenie w akcjach ratowniczych
i ratunkowych w celu ratowania na morzu
życia ludzkiego i mienia

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z oficerami mechanikami wachtowymi, kadrą inżynierską i robotnikami.
Musisz przestrzegać przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskiej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

warunki pracy
Na lądzie będziesz pracować 8 godzin na statku zgodnie z grafikiem
wacht.
Będziesz wykonywać swoją pracę na statkach, w pomieszczeniach zamkniętych i na powietrzu, w podwyższonej temperaturze, nasileniu hałasu
oraz znacznej wibracji, w zmiennych warunkach atmosferycznych i przy
różnych stanach morza.
Pracę będziesz wykonywać na stojąco lub pochylony.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wskazane zdolności techniczne i umiejętności informatyczne, organizacyjne i administracyjne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego, w stoczniach remontowych, portach, ośrodkach badawczo-rozwojowych techniki
okrętowej, spółkach okrętowych.
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Technik mechanizacji rolnictwa

Technik
mechanizacji
rolnictwa
Użytkowanie pojazdów,
maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych
w rolnictwie
Użytkowanie
pojazdów
stosowanych
rolnictwie
Użytkowanie maszyn,
narzędzi, i urządzeń
stosowanych
w rolnictwie
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Kontynuacja zawodu mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych

Obsługa techniczna
oraz naprawa pojazdów,
maszyn i urządzeń
stosowanych
w rolnictwie
Obsługa techniczna
i naprawa pojazdów
stosowanych
w rolnictwie
Obsługa techniczna
i naprawa maszyn,
urządzeń i narzędzi
stosowanych
w rolnictwie

Organizacja prac
związanych
z eksploatacją środków
technicznych
stosowanych
w rolnictwie
Planowanie
i organizacja prac
związanych z obsługą
techniczną i naprawą
pojazdów, maszyn
i urządzeń
stosowanych
w rolnictwie
Nadzorowanie prac
związanych
z użytkowaniem
maszyn i urządzeń
stosowanych
w rolnictwie

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy pracach
remontowych i obsłudze maszyn oraz za urządzenia.

warunki pracy
Czas twojej pracy, będzie z reguły stały (w godz. 7-15 lub 8-16 w biurze),
w usługach i produkcji rolnej ulega przedłużeniu o 12 - 16 godzin, także
w niedziele i święta, w czasie największego nasilenia prac polowych (siew,
sianokosy, żniwa, wykopki). Organizacja pracy w otwartej przestrzeni zależy w dużym stopniu od warunków atmosferycznych.
Będziesz pracować w biurze, pracowni projektowej, warsztacie mechanicznym, otwartej przestrzeni (na polu, w lesie), pomieszczeniach produkcyjnych (szklarniach, oborach, chlewniach, kurnikach, silosach).
Będziesz w ciągłym ruchu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Wymagane posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa.
Możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
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TECHNIK
OPTYK

Montaż i naprawa elementów
i układów optycznych

Wykonywanie i naprawa pomocy
wzrokowych

Przygotowywanie
materiałów i elementów
optycznych do montażu

Określanie wad wzroku
i sposobów ich korekcji

Wykonywanie elementów
układów, przyrządów optycznych
i optoelektronicznych
Montowanie i demontowanie
elementów układów
i przyrządów optycznych
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Kontynuacja zawodu optyk mechanik

Technik optyk zajmuje się dobieraniem, wykonywaniem
i dopasowaniem okularów oraz innych pomocy
wzrokowych stosowanie do zidentyfikowanych wad
refrakcji. Wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy
i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy
wzrokowych.

Naprawianie i justowanie
elementów układów
i przyrządów optycznych

Wykonywanie pomiarów
oftalmicznych
Dobieranie pomocy wzrokowych
Wykonywanie i naprawianie
pomocy wzrokowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie i samodzielnie, będziesz wybierać sposoby wykonywania powierzonych zadań.
Zawód ten wymaga pracy z klientem oraz dostawcami oprawek i szkieł.
Będziesz wykonywać pracę zrutynizowaną.
Będziesz ponosić odpowiedzialność finansową za wyposażenie i maszyny
oraz za zdrowie ludzi i za funkcjonowanie zakładu optycznego.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, najczęściej w stałych godzinach.
Praca będzie odbywać się tylko w dzień i tylko w dni robocze.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w bardzo dobrych
warunkach.
Pracę będziesz wykonywać na stojąco lub siedząco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
W zawodzie tym dobrze widziana jest znajomość języków obcych (angielski, niemiecki i rosyjski) umożliwiająca zapoznawanie się z obcojęzyczną
literaturą fachową oraz porozumiewanie się z klientami z zagranicy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w pracowniach i salonach optycznych, w laboratoriach
oraz biurach techniczno-konstrukcyjnych, projektujących pomoce wzrokowe.
Możesz pracować także w zakładach rzemieślniczych usług oftalmicznych,
w zakładach produkujących przyrządy, aparaty optyczne i okulary.
Możesz prowadzić działalność gospodarczą.
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Technik pojazdów samochodowych organizuje
i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych
i elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
Diagnozowanie
układów elektrycznych
i elektronicznych
pojazdów
samochodowych
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Kontynuacja zawodów mechanik pojazdów
samochodowych oraz elektromechanik
pojazdów samochodowych

Naprawa układów
elektrycznych
i elektronicznych
pojazdów
samochodowych

Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych

Organizacja
i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów
samochodowych

Diagnozowanie
podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych

Organizowanie
obsługi pojazdów
samochodowych

Naprawa zespołów
i podzespołów
pojazdów
samochodowych

Nadzorowanie obsługi
pojazdów
samochodowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W trakcie pracy będziesz współpracować z mechanikami pojazdów samochodowych lub kierować zespołem pracowników.
W zakładach produkcji pojazdów będziesz wykonywać pracę zrutynizowaną, w stacjach obsługowo-naprawczych będzie zależna od zdiagnozowanego stanu technicznego pojazdu.

warunki pracy
Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.
Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi
pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży
pojazdów samochodowych).

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej i elektryczno-elektronicznej.
Wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
Wskazana umiejętność obsługi komputera i oprogramowania.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach
obsługowo-naprawczych.
Możesz także prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
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