Grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych
Zawód
Garbarz skór
Kaletnik
Krawiec
Kuśnierz
Obuwnik
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Technik garbarz
Technik obuwnik
Technik technologii odzieży
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik włókiennik
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Wspólne kwalifikacje
Technik garbarz

Technik obuwnik

Technik
technologii
odzieży

Technik włókiennik

Garbarz skór

Obuwnik

Krawiec

Operator maszyn
w przemyśle
włókienniczym

Technik technologii
wyrobów skórzanych

Kaletnik

Kuśnierz

Technik
włókienniczych
wyrobów
dekoracyjnych

Rękodzielnik
wyrobów
włókienniczych
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Garbarz przygotowuje i wyprawia skóry surowe
na różne asortymenty skór gotowych oraz czyści
i poddaje renowacji wyroby skórzane.

Garbarz skór

Wyprawianie skór
Przygotowywanie surowca skórzanego
Garbowanie i wykańczanie skór
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Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik garbarz

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, zajmując się skórą „od początku do końca”.
Będziesz wykonywać czynności mające charakter zrutynizowany.

warunki pracy
Czas Twojej pracy będzie zależny od zamówień. W dużych przedsiębiorstwach zdarza się, że praca odbywać się będzie w dzień i w nocy, w systemie zmianowym, po 7 godzin.
Będziesz pracować zwykle w małych, bardzo rzadko w większych przedsiębiorstwach, na terenie hali produkcyjnej w obecności drażniących
substancji chemicznych.
Twoja praca będzie wymagać ruchu, w pracy będziesz dużo chodzić i stać.
Praca wymagać będzie przenoszenia, przekładania i dźwigania skór.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
garbarz.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież skórzaną,
futrzaną, wyroby kaletnicze i obuwie.
Możesz być zatrudniony w małych zakładach rzemieślniczych lub prowadzić własny zakład garbarski.
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Kaletnik wytwarza wyroby galanteryjne ze skóry,
tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych
w zakładach usługowych i produkcyjnych.

kaletnik

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
Wykonywanie wyrobów kaletniczych
Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów
kaletniczych
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Kontynuacja w zawodzie technik
technologii wyrobów skórzanych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, samodzielnie wykonując powierzoną
część pracy.
Będziesz odpowiadać finansowo za powierzone materiały i urządzenia oraz
za jakość wyrobów.
Będziesz wykonywać proste, powtarzające się czynności.

warunki pracy
Będziesz pracować średnio 8 godzin, na jedną zmianę, w godz.7 -15, tylko
w dni powszednie. W prywatnych zakładach rzemieślniczych może obowiązywać praca w wolne soboty i do 10 godzin dziennie, gdy wymagać
będzie tego terminowa realizacja zamówienia.
Będziesz pracować w dobrze oświetlonych, wentylowanych pomieszczeniach.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub stojącej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
technologii wyrobów skórzanych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kuśnierz,
obuwnik, technik obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowo-produkcyjnych i rzemieślniczych produkujących wyroby kaletnicze oraz w firmach
dystrybucji i handlu wyrobów kaletniczych.
Możesz prowadzić własny zakład kaletniczy.
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Krawiec wykonuje i naprawia samodzielnie lub
w zespole wyroby odzieżowe.

krawiec

Wykonywanie usług krawieckich
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Wykonywanie prac związanych z przeróbką
oraz naprawą wyrobów odzieżowych
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Kontynuacja w zawodzie
technik technologii odzieży

ja, ty, my, oni...
Twoja praca może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy.
Im większy zakład, tym bardziej wzrasta różnorodność kontaktów.
Będziesz wykonywać czynności, które nie mają charakteru rutynowego.
Będziesz zawsze odpowiedzialny za jakość wyrobu. Dodatkowo przed
klientem odpowiadać będziesz za zgodność uszytej odzieży z zamówieniem, za prawidłowe i estetyczne wykonanie, za racjonalne wykorzystanie
materiału.

warunki pracy
Jeśli będziesz pracować na własny rachunek, będziesz ustalać sobie czas
pracy. Zatrudniony w przedsiębiorstwie będziesz pracować 8 godzin
dziennie, najczęściej w stałych godzinach i w ciągu dnia, zasadniczo tylko
w dni robocze.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w otoczeniu maszyn,
w dobrych warunkach oświetleniowych.
Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji siedzącej, w pochyleniu, często też na stojąco.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
technologii odzieży.
Powinieneś interesować się trendami w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia.
Wskazane jest ukończenie kursu z zakresu małej księgowości.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież lekką, ciężką
i skórzaną, zakładach usługowych, wytwórniach odzieży roboczej, ochronnej, dodatków do odzieży, bielizny.
Możesz prowadzić własny zakład krawiecki.
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Kuśnierz wykonuje i naprawia odzież oraz galanterię
ze skór futerkowych w zakładach usługowych.

kuśnierz

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich
Wykonywanie wyrobów kuśnierskich
Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji
wyrobów kuśnierskich
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Kontynuacja w zawodzie
technik technologii wyrobów skórzanych

ja, ty, my, oni...
Będziesz wykonywać pracę, w zależności od miejsca zatrudnienia, indywidualnie lub zespołowo.
Powinieneś posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i łatwość w komunikowaniu się z nimi, a także umiejętność współdziałania w
wykonywaniu prac zespołowych.
Będziesz wykonywać czynności zawodowe, które będą mieć charakter zrutynizowany.

warunki pracy
Będziesz pracować zwykle 8 godzin dziennie, w dzień. W okresie jesienno-zimowym czas pracy może się wydłużyć ze względu na większą ilość
zamówień.
Będziesz pracować w budynku, w pomieszczeniu zamkniętym.
Praca Twoja odbywać się będzie w pozycji siedzącej i stojącej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
technologii wyrobów skórzanych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik,
obuwnik, technik obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież skórzana,
futrzaną i inne wyroby skórzane.
Możesz być zatrudniony w zakładach rzemieślniczych.
Możesz samodzielnie prowadzić zakład kuśnierski.
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Obuwnik wykonuje operacje rozkroju,
obróbki elementów obuwia i ich montażu
oraz wykończenia.

obuwnik

Wytwarzanie obuwia
Wykonywanie elementów obuwia
Wykonywanie montażu obuwia
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Kontynuacja w zawodzie
technik obuwnik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz wykonywać czynności i zadania powtarzające się, które mają charakter zrutynizowany.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 9 godzin i jeśli będzie zapotrzebowanie, pracować na zmiany. Praca jest wykonywana tylko w dzień.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych - halach produkcyjnych oraz warsztatach szewskich.
Będziesz wykonywać swoje zadania w pozycji siedzącej lub stojącej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
obuwnik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik,
kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających obuwie oraz w zakładach rzemieślniczych.
Możesz prowadzić własny zakład wytwarzania lub naprawy obuwia.
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Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
obsługuje maszyny i urządzenia do wytwarzania
i wykańczania wyrobów włókienniczych.

OPERATOR
MASZYN
W PRZEMYŚLE
WŁÓKIENNICZYM
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Kontynuacja w zawodzie
technik włókiennik

Wytwarzanie wyrobów
włókienniczych

Wykańczanie wyrobów
włókienniczych

Obsługiwanie maszyn
przygotowujących surowce
i półprodukty
do wytwarzania wyrobów
włókienniczych

Przygotowanie wyrobów
włókienniczych do procesu
wykańczania

Obsługiwanie maszyn
do wytwarzania liniowych
wyrobów włókienniczych
Obsługiwanie maszyn
do wytwarzania płaskich
wyrobów włókienniczych

Obsługiwanie maszyn
do wykańczania wyrobów
włókienniczych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie, ale nie w izolacji od ludzi.
Będziesz wykonywać proste, monotonne czynności.
Będziesz odpowiedzialny za maszyny i powierzony surowiec oraz za jakość
wyrobu.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie w systemie dwu- lub trójzmianowym.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych z narażeniem na pyły
i hałas.
Wykonywana praca będzie miała charakter stojąco-chodzący.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
włókiennik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik włókiennik.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach włókienniczych wytwarzających
wyroby włókiennicze, rękodzielnicze i dekoracyjne.
Możesz prowadzić własny zakład włókienniczy.
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Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
wykonuje włókiennicze wyroby dekoracyjne i świadczy
usługi w zakresie renowacji i konserwacji tych wyrobów.

RĘKODZIELNIK
WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH

Wytwarzanie, konserwacja
i renowacja rękodzielniczych
wyrobów włókienniczych
Wykonywanie rękodzielniczych
wyrobów tkanych
i haftowanych
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Kontynuacja w zawodzie
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Wykonywanie rękodzielniczych
wyrobów dzianych
i koronkarskich
Wykonywanie konserwacji
i renowacji włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Czynności, które będziesz wykonywać są zrutynizowane.
Będziesz odpowiadać przed klientem za wykonanie zleconej pracy.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach pracy.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej w zamkniętych pomieszczeniach.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Wskazane umiejętności plastyczne.
Przydatna jest umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w pracowniach wyrobów rękodzieła artystycznego,
przedsiębiorstwach produkujących wyroby dekoracyjne na skalę przemysłową, muzeach, pracowniach konserwatorskich i dekoratorskich oraz
punktach usługowych.
Możesz założyć własną pracownię.
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TECHNIK
WŁÓKIENNICZYCH
WYROBÓW
DEKORACYJNYCH
Wytwarzanie,
konserwacja i renowacja
rękodzielniczych
wyrobów włókienniczych
Wykonywanie
rękodzielniczych
wyrobów tkanych
i haftowanych
Wykonywanie
rękodzielniczych wyrobów dzianych
i koronkarskich
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Kontynuacja zawodu rękodzielnik
wyrobów dekoracyjnych

Wykonywanie
konserwacji
i renowacji
włókienniczych
wyrobów
dekoracyjnych

Technik włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych projektuje, wytwarza i kontroluje
wytwarzanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Wykonuje renowacje i konserwacje dekoracyjnych
wyrobów włókienniczych między innymi
w pracowniach rękodzieła ludowego
i artystycznego.

Opracowywanie
dokumentacji
wytwarzania
włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych
Badanie parametrów
surowców i wyrobów
włókienniczych
Wykonywanie
projektów
plastycznych
włókienniczych
wyrobów
dekoracyjnych
Planowanie procesów
wytwarzania
włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych

Organizacja procesów
wytwarzania
włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych
Przygotowywanie
i nadzorowanie pracy
maszyn i urządzeń
do wytwarzania
włókienniczych
wyrobów
dekoracyjnych
Kontrolowanie
procesów
wytwarzania
włókienniczych
wyrobów
dekoracyjnych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Czynności, które będziesz wykonywać są zrutynizowane.
Będziesz odpowiadać przed klientem za wykonanie zleconej pracy.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach pracy.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu powietrza,
wysokiej temperaturze lub w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach
i wzorcowniach.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn w przemyśle włókienniczym, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókiennik.
Wskazane uzdolnienia plastyczne.
Przydatna umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w pracowniach wyrobów rękodzieła artystycznego,
przedsiębiorstwach produkujących wyroby dekoracyjne na skalę przemysłową, muzeach, pracowniach konserwatorskich i dekoratorskich oraz
punktach usługowych.

239

TECHNIK WŁÓKIENNIK

Wytwarzanie wyrobów
włókienniczych

Wykańczanie wyrobów
włókienniczych

Obsługiwanie maszyn
przygotowujących
surowce
i półprodukty
do wytwarzania
wyrobów
włókienniczych

Przygotowanie
wyrobów
włókienniczych
do procesu
wykańczania

Obsługiwanie maszyn
do wytwarzania
płaskich wyrobów
włókienniczych
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Kontynuacja zawodu
operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Technik włókiennik organizuje i nadzoruje
procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych;.
obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji tych
wyrobów. Opracowuje dokumentację techniczno
-technologiczną wyrobów włókienniczych

Obsługiwanie maszyn
do wytwarzania
liniowych wyrobów
włókienniczych

Obsługiwanie
maszyn
do wykańczania
wyrobów
włókienniczych

Organizacja
i nadzorowanie
procesów wytwarzania
wyrobów
włókienniczych
Badanie parametrów
surowców i wyrobów
włókienniczych
Opracowanie
dokumentacji
wyrobów
włókienniczych
Nadzorowanie
procesów
wytwarzania
wyrobów
włókienniczych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz mieć częsty kontakt z ludźmi.
Będziesz odpowiedzialny za pracę podległych pracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w dużych przedsiębiorstwach bardzo często w systemie dwu- lub trójzmianowym.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych, laboratoriach lub pomieszczeniach biurowych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn w przemyśle włókienniczym, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach włókienniczych – tkalniach, dziewiarniach, przędzalniach oraz w zakładach usługowych (pracowniach
tkactwa, dziewiarstwa, wyrobów dekoracyjnych), instytutach badawczych
i laboratoriach.
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Technik garbarz przygotowuje i prowadzi proces
wyprawy różnych asortymentów skór bez okrywy
włosowej i skór futerkowych; ocenia jakość skór
surowych i półfabrykatów; klasyfikuje skóry
wyprawione.

TECHNIK
GARBARZ

Wyprawianie skór
Przygotowywanie surowca
skórzanego
Garbowanie i wykańczanie
skór
Wykonywanie renowacji
wyrobów skórzanych
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Kontynuacja zawodu garbarz

Organizacja i prowadzenie
procesu wyprawy skór
Przygotowanie procesu
wyprawy skór
Przygotowywanie
zestawów technologicznych
Określanie jakości skór

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz wykonywać czynności i zadania powtarzające się, które mają charakter zrutynizowany.
Będziesz kierować zespołem pracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować 7 godzin, ze względu na kontakt z czynnikami szkodliwymi. Godziny pracy mogą być ruchome, w systemie zmianowym.
Najczęściej będziesz pracować w halach produkcyjnych o podwyższonej
temperaturze, wysokiej wilgotności powietrza, zapyleniu oraz oparach
różnych związków chemicznych.
Będziesz wykonywać swoje zadania w pozycji siedzącej i stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach skupu skór surowych, w przedsiębiorstwach garbarskich oraz w przedsiębiorstwach futrzarskich.
Możesz prowadzić własną firmę usługowo-produkcyjną w zakresie garbowania skór.
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Technik obuwnik kieruje i nadzoruje proces
produkcji obuwia w zakładzie produkcyjnym.

TeCHNIK
OBUWNIK

Wytwarzanie obuwia
Wykonywanie
elementów obuwia
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Wykonywanie
montażu obuwia
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja zawodu obuwnik

Organizacja
i prowadzenie procesów
wytwarzania obuwia
Badanie właściwości
materiałów
stosowanych
w procesie produkcji
obuwia
Planowanie
i nadzorowanie
procesu produkcji
obuwia

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz wykonywać czynności i zadania powtarzające się, które mają charakter zrutynizowany.
Będziesz kierować zespołem pracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 9 godzin i jeśli będzie zapotrzebowanie, pracować na zmiany. Praca jest wykonywana tylko w dzień.
Będziesz pracować w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych - halach, małych pomieszczeniach biurowych i w magazynach.
Będziesz wykonywać swoje zadania w pozycji siedzącej i stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik,
kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych.
Ze względu na wprowadzanie nowych technologii, obsługę coraz nowocześniejszych maszyn i urządzeń bardzo ważna będzie gotowość uczenia
się nowości i ich wdrażania.
Przydatna będzie znajomość języków obcych, gdyż wiele nowości technicznych jest przekazywanych w formie instrukcji w czasopismach obcojęzycznych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających obuwie, w placówkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach handlowych.
Możesz też pracować w magazynach, hurtowniach i sklepach branży
obuwniczo-skórzanej.
Możesz prowadzić własną firmę usługowo-produkcyjną w zakresie wykonywania i naprawy obuwia.
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TECHNIK
TECHNOLOGII
ODZIEŻY
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ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŻUD OŻUD

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OINDERŚOINDERŚ

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŁAM OŁAM

Kontynuacja zawodu krawiec

Technik technologii odzieży planuje, organizuje,
nadzoruje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży
oraz eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń
odzieżowych.

Wykonywanie usług
krawieckich

Projektowanie wyrobów
odzieżowych

Wykonywanie
wyrobów
odzieżowych

Badanie parametrów
surowców i wyrobów
włókienniczych

Wykonywanie prac
związanych
z przeróbką oraz
naprawą wyrobów
odzieżowych

Opracowywanie
dokumentacji
wyrobów
odzieżowych

Organizacja procesów
wytwarzania wyrobów
odzieżowych
Organizowanie
procesu rozkroju
materiałów
odzieżowych
Organizowanie
procesu łączenia
elementów wyrobów
odzieżowych

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter zarówno pracy indywidualnej (np. wykonanie form), jak i zespołowej (np. praca na taśmie).
Bez względu na rodzaj przydzielonych zadań będziesz mieć stały kontakt z
ludźmi, który polega na współpracy między innymi z podległymi pracownikami.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Przy pracy produkcyjnej może to
być praca dwuzmianowa odbywająca się tylko w dzień.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych przedsiębiorstw odzieżowych
lub w pomieszczeniach biurowych i laboratorium.
Będziesz pracować najczęściej na siedząco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie krawiec.
Wskazane uzdolnienia plastyczne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach odzieżowych we wzorcowni, w laboratorium, zakładach usługowych, w krawiectwie miarowym.
Możesz prowadzić własny zakład krawiecki.
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Grupa zawodów spożywczych
Zawód
Cukiernik
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Piekarz
Wędliniarz
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik technologii żywności
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Wspólne kwalifikacje

Technik
przetwórstwa
mleczarskiego

Technik
technologii
żywności

Cukiernik

Operator maszyn
i urządzeń
przemysłu
spożywczego

Piekarz

Wędliniarz
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Cukiernik produkuje wyroby cukiernicze.
Przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy,
polewy, galaretki. Wypieka lub smaży ciasta.

cukiernik

Produkcja wyrobów cukierniczych
Magazynowanie surowców cukierniczych
Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
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Dekorowanie wyrobów cukierniczych
i przygotowanie ich do dystrybucji

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie technik
technologii żywności
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku.
Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować średnio 9 godzin dziennie. Praca może odbywać się
zarówno w dzień, jak i w nocy, w zależności od wielkości zakładu i zapotrzebowania rynkowego na wyroby cukiernicze. W wielkich przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego jest to praca zmianowa. Praca często zaczyna się w nocy.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco” lub w ruchu w pomieszczeniach
zamkniętych o wysokiej temperaturze.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Łatwo zmienić pracę.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik technologii żywności.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, wędliniarz, technik
technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze.
Możesz także pracować w barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów.
Możesz także założyć własną działalność gospodarczą.
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Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego obsługuje i nadzoruje maszyny
i urządzenia do wyrobu artykułów spożywczych.

Operator maszyn
i urządzeń przemysłu
spożywczego

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń
Przygotowywanie surowców, dodatków
do żywności i materiałów pomocniczych
Prowadzenie procesów produkcji wyrobów
spożywczych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik technologii żywności

Magazynowanie wyrobów gotowych
i przygotowanie ich do wysyłki

ja, ty, my, oni...
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku, szybkość,
zręczność i sprawność rąk.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie.
Zazwyczaj będziesz procować w pozycji stojącej lub w ruchu, w pomieszczeniach zamkniętych.
W pomieszczeniach tych często panuje wysoko lub niska temperatura, hałas, zapylenie oraz kontakt z substancjami chemicznymi.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: piekarz,
wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, placówkach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności.
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Wędliniarz przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa
zwierząt rzeźnych. Magazynuje i przygotowuje
do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje
do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne
i tłuszczowe.

Wędliniarz

PRODUKCJA PRZETWORÓW MIĘSNYCH I TŁUSZCZOWYCH

Rozbiór i wykrawanie mięsa
Magazynowanie i przygotowanie mięsa do
dystrybucji
Wykonywanie prac związanych z produkcją
przetworów mięsnych i tłuszczowych
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Magazynowanie i przygotowanie przetworów
mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Kontynuacja w zawodzie technik
technologii żywności
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter pracy zespołowej. W czasie pracy będziesz kontaktować się z współpracownikami i przełożonymi.
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawności manualne.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin najczęściej w systemie jedno, dwu i trzy zmianowym (włącznie z pracą nocną). W okresach większego zapotrzebowania
na wyroby zakładu np. w okresie przedświątecznym wymiar czasu pracy
może ulec wydłużeniu.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, w pomieszczeniach zamkniętych. W miejscu pracy będziesz mieć stały kontakt z zimną lub gorąca wodą,
parą. W pracy wędliniarza występują stężone i przykre zapachy oraz dym.
Niezwykle ważne w tym zawodzie jest przestrzeganie procedur i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz, technik
technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w ubojniach i zakładach mięsnych, w zakładach gastronomicznych i sklepach.
Możesz także prowadzić własną firmę przetwórstwa mięsa.
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Piekarz produkuje wyroby piekarskie używając
odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu.
Przygotowuje ciasta na różne rodzaje pieczywa.
Obsługuje maszyny i urządzenia występujące
w piekarniach.

Piekarz

Produkcja wyrobów piekarskich
Magazynowanie surowców piekarskich
Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie
wyrobów piekarskich
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku
i wypiek ciasta
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik technologii żywności

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

ja, ty, my, oni...
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawności manualne.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej

warunki pracy
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, w pomieszczeniach zamkniętych o dużym natężeniu hałasu, wysokiej temperaturze i zapyleniu.
Praca często zaczyna się w nocy
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, wędliniarz, technik
technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.
Możesz prowadzić własną piekarnię.

257

Technik technologii żywności produkuje żywność
oraz organizuje i nadzoruje procesy produkcji żywności.

TECHNIK
TECHNOLOGII
ŻYWNOŚCI

PRODUKOWANIE ŻYWNOŚCI

Magazynowanie surowców
piekarskich

Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych

Organizowanie produkcji
wyrobów spożywczych
Nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodów: cukiernik, piekarz, wędliniarz,
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole. Twoja praca będzie polegać na ciągłych kontaktach
z ludźmi (podwładnymi i przełożonymi).
Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, czynności będą różnorodne i pozbawione rutyny.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników, przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz powierzone surowce i maszyny. Możesz ponieść odpowiedzialność materialną za błędne decyzje i niedopełnienie obowiązków.
Będziesz musiał zapamiętywać i praktycznie wykorzystywać dużą ilość bardzo różnorodnych informacji.

warunki pracy
Najczęściej będziesz pracować na trzy zmiany, także w niedziele i święta.
Tam, gdzie występuje sezonowe spiętrzenie prac w okresie zbiorów obowiązuje dzień pracy przedłużony do 12 -14 godzin.
Pracuje w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach,
pomieszczeniach biurowych i czasami na wolnym powietrzu.
Będziesz pracować w ciągłym ruchu.
Praca będzie wymagać ciągłego, szybkiego przemieszczania się między
pracującymi maszynami, wózkami przewożącymi wyroby, często po śliskim, tłustym lub mokrym podłożu.
3.
Często pracuje się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
i temperaturze, przesyconych środkami chemicznymi i zapachami żywności (w pomieszczeniach biurowych panują warunki normalne).

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz,
technik przetwórstwa mleczarskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa
spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w
placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością.
Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
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Technik przetwórstwa mleczarskiego
produkuje i nadzoruje procesy produkcji wyrobów
mleczarskich.

technik
przetwórstwa
mleczarskiego

Produkcja wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Organizacja i nadzorowanie produkcji
wrobów mleczarskich

Przygotowywanie surowców,
dodatków do żywności
i materiałów pomocniczych

Organizowanie produkcji wyrobów
mleczarskich

Prowadzenie procesów produkcji
wyrobów spożywczych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja zawodu operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego

Magazynowanie wyrobów
gotowych i przygotowanie
do wysyłki

Nadzorowanie produkcji wyrobów
mleczarskich

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole. Twoja praca będzie polegać na ciągłych kontaktach z ludźmi.
Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, czynności będą różnorodne i pozbawione rutyny.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników,
przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz powierzone surowce i maszyny.

warunki pracy
Najczęściej będziesz pracować na trzy zmiany, także w niedziele i święta.
Pracuje w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach i
pomieszczeniach biurowych.
Będziesz pracować w ciągłym ruchu.
Praca będzie wymagać ciągłego, szybkiego przemieszczania się między
pracującymi maszynami.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz,
technik technologii żywności.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach branży przetwórstwa mleczarskiego (mleczarnie, zakłady przetwórcze), przy ocenie produktów mleczarskich, handlu
artykułami spożywczymi, marketingu produktów spożywczych, w szczególności mleczarskich.
Możesz prowadzić własną firmę.
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Grupa górnicza
Zawód

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Górnik eksploatacji podziemnej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Górnik eksploatacji otworowej
Wiertacz
Technik górnictwa podziemnego
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik wiertnik

262

2 lata

Wspólne kwalifikacje

Technik górnictwa
podziemnego

Technik górnictwa
odkrywkowego

Technik górnictwa
otworowego

Technik wiertnik

Górnik eksploatacji
podziemnej

Górnik
odkrywkowej
eksploatacji złóż

Górnik eksploatacji
otworowej

Wiertacz
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Górnik eksploatacji otworowej wykonuje prace
związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych
w procesie wydobywania metodą otworową,
magazynowania i transportu, ropy naftowej
i gazu ziemnego, wód podziemnych, siarki i soli
kamiennej.

Górnik
eksploatacji
otworowej

Eksploatacja otworowa złóż
Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych
złóż
Obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych w procesach oczyszczania ropy
naftowej i gazu ziemnego

264
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie technik
górnictwa otworowego

Obsługiwanie zbiorników magazynowych
oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole. Będziesz współpracować z pomocnikami
oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi przy eksploatacji.
W tym zawodzie konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i stosowanie się do ustalonych reguł i procedur.
Będziesz wykonywać pracę monotonną, wymagającą wytrzymałości fizycznej.
Często będziesz pracować pod presją czasu.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmianowym.
Będziesz pracować w trudnych warunkach, na otwartych przestrzeniach
– również na platformach wiertniczych, na wolnym powietrzu, narażony
na nadmierny hałas oraz wibracje. Czasami pracę będziesz wykonywać w
zamkniętych pomieszczeniach.
Będziesz pracować w ruchu.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
górnictwa otworowego.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż,górnik eksploatacji podziemnej,
technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa
otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w Polsce lub na świecie, w zakładach górnictwa nafty i
gazu, w zakładach eksploatacji wód podziemnych, w zakładach eksploatacji siarki oraz w zakładach wykonujących prace geodezyjne.
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Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
wykonuje prace związane z procesem wydobywczym,
transportowym, składowiskowym, zwałowym,
przeróbczym oraz z obróbką wydobytej kopaliny
na terenie kopalni odkrywkowej.

Górnik
odkrywkowej
eksploatacji złóż

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
Udostępnianie i urabianie złoża
Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych
Zwałowanie, składowanie i rekultywacja
terenów pogórniczych
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Kontynuacja w zawodzie
technik górnictwa odkrywkowego

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje
i innych.
W tym zawodzie konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i stosowanie się do ustalonych reguł i procedur.
Porozumiewać się będziesz ustnie bądź za pomocą środków łączności (telefon, sygnalizacja alarmowa).
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Będziesz wykonywać czynności zrutynizowane.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmianowym, 7,5 godziny na zmianę.
Będziesz pracować w trudnych warunkach, na otwartych przestrzeniach,
na wolnym powietrzu, narażony na nadmierny hałas, wibracje, zanieczyszczone powietrze, wysoką temperaturę, zagrożenie wybuchem.
Będziesz pracować w ruchu i pozycji wymuszonej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
górnictwa odkrywkowego.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik eksploatacji otworowej, górnik eksploatacji podziemnej, technik
wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego,
technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i piasków, w zakładach produkcji
spoiw naturalnych, topików dla hut, materiałów chemicznych, przemysłu
ceramicznego.
Możesz również pracować w zakładach prowadzących roboty inżynierskie
i wyburzeniowe przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych, w zakładach obróbki kamienia oraz zakładach przeróbki surowców skalnych.
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Wiertacz Wykonuje otwory wiertnicze z powierzchni
ziemi lub w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wiertacz

Wykonywanie prac wiertniczych
Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych oraz ich obsługiwanie
i konserwacja
Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych oraz
monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
oraz wykonywanie rurowania cementowanie otworów
wiertniczych.
Wykonywanie czynności związanych
z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów
produktywnych
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Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Monitorowanie działania urządzeń
kontrolno-pomiarowych
Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik wiertnik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w kilku osobowych brygadach lub samodzielnie.
Wykonywana praca będzie mieć charakter zrutynizowany. Większość wykonywanych operacji będzie powtarzać się cyklicznie.
Będziesz odpowiadać za maszyny i urządzenia o dużej wartości.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 8 godzin dziennie. Praca może być zmianowa,
wykonywana w dzień i w nocy.
Ze względu na specyficzny charakter może czasem wymagać wyjazdów
poza miejsce zamieszkania.
Pracę będziesz wykonywać przeważnie na otwartej przestrzeni i w różnych warunkach atmosferycznych. Może być także wykonywana pod
ziemią, w różnych warunkach klimatycznych.
Osoby pracujące w tym zawodzie z reguły narażone są duży hałas i wibracje.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
wiertnik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej,
technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa
otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia, firmach
wykonujących prace geologiczne, w kopalniach oraz na platformach
wiertniczych.
Istnieje możliwość samozatrudnienia.
Konieczne jest ukończenie kursów specjalistycznych dotyczących obsługi
maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwa i ratownictwa.
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Technik wiertnik

Technik wiertnik organizuje i nadzoruje wykonywanie
otworów wiertniczych w celu pozyskania danych do prac
geologiczno-badawczych, wykrycia, rozpoznania,
dokumentowania i eksploatacji złóż kopalin użytecznych,
horyzontów i zbiorników wód podziemnych, dla badań geologiczno-inżynierskich, na potrzeby górnictwa,
a także otworów technicznych
w budownictwie.

Wykonywanie prac wiertniczych
Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych oraz ich obsługiwanie
i konserwacja
Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych oraz
monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
oraz wykonywanie rurowania cementowanie otworów
wiertniczych.
Wykonywanie czynności związanych
z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów
produktywnych
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Kontynuacja zawodu wiertacz

Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Monitorowanie działania urządzeń
kontrolno-pomiarowych
Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych

Organizacja i prowadzenie
prac wiertniczych
Przygotowywanie
i prowadzenie prac
wiertniczych
Prowadzenie
dokumentacji wierceń
Rejestrowanie oraz
interpretacja
odczytów wskazań
przyrządów
kontrolnopomiarowych
Planowanie i realizacja
procesu wiercenia

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W trakcie pracy będziesz współpracować z zespołem pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych.
Wykonywana praca będzie mieć charakter zrutynizowany. Większość wykonywanych operacji będzie powtarzać się cyklicznie.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo innych pracowników oraz za maszyny i urządzenia o dużej wartości.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba będzie pracować dłużej.
Przeważnie będziesz pracować na wolnym powietrzu, w związku z tym
narażony będziesz na różne warunki atmosferyczne.
Możesz pracować w wykopach, studniach, szybach.
Będziesz narażony w pracy na duży hałas i wibracje.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, firmach wykonujących prace geologiczne i wiercenia geofizyczne oraz odwierty eksploatacyjne złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego. Możesz także być zatrudniony w kopalniach
przy ich odmetanowywaniu lub wykonywaniu studni wierconych i celu
osuszenia i odwadniania kopalin.
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Technik górnictwa odkrywkowego organizuje lub
prowadzi procesy wydobywcze, transportowe, składowiskowe, zwałowe, przeróbcze oraz obróbcze wydobytej
kopaliny na terenie kopalni odkrywkowej.

Technik
górnictwa
odkrywkowego

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
Udostępnianie i urabianie złoża
Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych
Zwałowanie, składowanie i rekultywacja
terenów pogórniczych
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Kontynuacja zawodugórnik
odkrywkowej eksploatacji złóż

Organizacja
i prowadzenie
eksploatacji złóż metodą
odkrywkową
Organizowanie
i prowadzenie robót
górniczych
w kopalniach
odkrywkowych
Rozpoznawanie
i zapobieganie
zagrożeniom
naturalnym
w kopalniach
odkrywkowych
i zapobieganie im

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz kierować pracą zespołu pracowników i odpowiadać za ich bezpieczeństwo. Jest to, ze względu na warunki pracy, bardzo stresujące zajęcie.
Będziesz współpracować z innymi specjalistami zatrudnionymi w kopalni.

warunki pracy
Będziesz pracować w trybie zmianowym, zwykle 7,5 godzin dziennie, jednak mogą zdarzyć się przypadki, że będziesz pracować dłużej.
Będziesz pracować w trudnych warunkach, na otwartych przestrzeniach,
na wolnym powietrzu, narażony na różne warunki atmosferyczne (latem
– żar słońca, wiosną i jesienią – deszcze, zimą – mróz i śnieg), w hałasie,
w zapyleniu i zagrożeniu wybuchem. Jest to praca w ruchu i pozycji stojącej.
Prace projektowe i obliczeniowe będziesz wykonywać w pomieszczeniach
biurowych, w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i piasków, zakładach produkcji spoiw
naturalnych, topików dla hut, materiałów chemicznych, przemysłu ceramicznego, zakładach obróbki kamienia, zakładach przetwórczych surowców skalnych, zakładach prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych, w biurach projektowych
i instytutach naukowo-badawczych.
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Technik
górnictwa
otworowego

Eksploatacja otworowa złóż
Obsługiwanie odwiertów
eksploatacyjnych złóż
Obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych w procesach
oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego
274
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Kontynuacja zawodu górnik
eksploatacji otworowej

Obsługiwanie zbiorników
magazynowych oraz maszyn
i urządzeń do transportu kopalin

Technik górnictwa otworowego organizuje,
prowadzi lub nadzoruje procesy produkcyjne związane
z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
eksploatacją wód podziemnych, siarki i soli kamiennej
metodą otworową, prowadzi dokumentację
w zakładzie górniczym.

Organizacja i prowadzenie
eksploatacji otworowej złóż
Organizowanie
i prowadzenie obsługi odwiertów
eksploatacyjnych złóż
Organizowanie i prowadzenie
procesów oczyszczania ropy naftowej i
gazu ziemnego
Prowadzenie magazynowania
i transportu kopalin
Wykonywanie pomiarów wgłębnych
oraz pomiarów właściwości
fizykochemicznych kopalin

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z innymi specjalistami.
Będziesz kierować zespołem pracowników i odpowiadać za ich bezpieczeństwo.
Będziesz kierować pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót
górniczych.

warunki pracy
Będziesz pracować w trybie zmianowym, zwykle będziesz pracować 7,5
godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że będziesz pracować
dłużej.
Twoja praca odbywać się będzie na otwartych przestrzeniach, w trudnych warunkach, w zapyleniu i zagrożeniu wybuchem spowodowanym
mieszaniem się węglowodorów z powietrzem i płynami toksycznymi. Jest
to praca w ruchu i w pozycji stojącej. Prace projektowe i obliczeniowe
będziesz wykonywać w pomieszczeniach biurowych, w pozycji siedzącej,
korzystając z urządzeń komputerowych.
Praca ta wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w Polsce lub na świecie, w zakładach górnictwa nafty
i gazu, zakładach eksploatacji: wód podziemnych, wód mineralnych i produkcji zdrojowej, siarki metodą otworową, soli kamiennej za pomocą otworów wiertniczych oraz w zakładach wykonujących prace geodezyjne.
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Technik górnictwa podziemnego organizuje
i prowadzi eksploatację kopalin stałych metodą
podziemną

Technik
górnictwa
podziemnego

Eksploatacja złóż podziemnych
Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk
górniczych
Wydobywanie kopalin
Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych
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Kontynuacja zawodugórnik
eksploatacji podziemnej

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż
podziemnych
Organizowanie
i prowadzenie robót
górniczych
Rozpoznawanie
i zapobieganie
zagrożeniom
naturalnym

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo pracowników, musisz przestrzegać przepisów i stosować się do reguł i procedur. Często będziesz pracować pod presją czasu.
Będziesz nadzorować przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Będziesz wykonywać pracę monotonną, wymagającą wytrzymałości fizycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie trzyzmianowym. Czas przebywania w
przodku zwykle nie przekracza 6 godzin.
Będziesz pracować pod ziemią na dużych głębokościach, o podwyższonej
temperaturze, w sztucznym oświetleniu, w zapyleniu i zagrożeniu wybuchem gazu i tąpnięciami, w hałasie i wibracjach.
Będziesz pracować w wymuszonej pozycji ciała. Praca będzie wymagać
nadmiernego wysiłku fizycznego.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz,
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla
kamiennego, kopalniach rud, kopalniach soli oraz biurach projektów i
instytutach naukowo-badawczych.
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Technik przeróbki kopalin stałych organizuje
i prowadzi procesy technologiczne przeróbki wydobytych
kopalin stałych.

Technik
przeróbki kopalin
stałych

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania
kopalin stałych
Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych
Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania
mułów oraz suszenia i przeróbki osadów

278
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Prowadzenie procesu oczyszczania wód
obiegowych

Organizacja procesu
przeróbki kopalin stałych
Organizacja procesów
klasyfikacji
i rozdrabniania
oraz wzbogacania
kopalin stałych
Organizacja procesu
transportu,
magazynowania
i załadunku
produktów przeróbki
kopalin stałych
Organizacja
gospodarki
wodno-mułowej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Wykonywane czynności będą mieć charakter zrutynizowanych, powtarzających się cykli.
Twoja praca będzie wymagać bezwzględnego przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo pracowników oraz stan techniczny powierzonego sprzętu o dużej wartości materialnej.

warunki pracy
Będziesz pracować często w systemie 3-zmianowym, od 6 do 9 godzin
dziennie. Praca ta może być wykonywana tak samo w dzień i w nocy.
Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych, wśród
pracujących maszyn i urządzeń. W tym środowisku narażony będziesz na
duży hałas, wibracje oraz na wdychanie powietrza zanieczyszczonego
pyłami węglowymi i kamiennymi.
Będziesz używać w pracy urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej, hutniczo-odlewniczej i górniczej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach górniczych eksploatujących węgiel brunatny, węgiel kamienny, rudy metali, surowce chemiczne, skalne oraz w
zakładach wytwarzających kruszywa na potrzeby chemii budowlanej,
budownictwa drogowego.
Możesz także prowadzić własną firmę.
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Grupa zawodów uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt
Zawód
Ogrodnik
Pszczelarz
Rolnik
Rybak śródlądowy
Technik agrobiznesu
Technik hodowca koni
Technik ogrodnik
Technik pszczelarz
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik weterynarii
Technik rybołówstwa morskiego
Florysta
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Wspólne kwalifikacje

Technik pszczelarz

Technik ogrodnik

Technik rybactwa
śródlądowego

Pszczelarz

Ogrodnik

Rybak śródlądowy

Technik
agrobiznesu

Technik rolnik

Rolnik
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Ogrodnik prowadzi prace związane z uprawą roślin
ogrodniczych posługując się środkami technicznymi.

Ogrodnik

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Prowadzenie produkcji sadowniczej
Prowadzenie produkcji warzywniczej
Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
282
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Kontynuacja w zawodzie
technik ogrodnik

Eksploatacja środków technicznych stosowanych
w ogrodnictwie

ja, ty, my, oni...
Praca ogrodnika jest głównie pracą zespołową. Dotyczy to zarówno produkcji, jak i pielęgnacji roślin.
W pracy ważne będą umiejętność szybkiej pracy, systematyczność, brak
lęku wysokości.
Praca ogrodnika to głównie praca rąk i palców.
Przydatna jest w tym zawodzie umiejętność rozróżniania barw, poczucie
estetyki.

warunki pracy
Będziesz pracował w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak szklarnie,
magazyny, chłodnie oraz na polach uprawnych, w sadach ogrodach.
Na otwartej przestrzeni praca odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych. W pomieszczeniach zamkniętych panuje duża wilgotność i
podwyższona lub obniżona w chłodniach) temperatura.
Praca często wykonywana jest w niewygodnych pozycjach, wymaga wysiłku fizycznego.
Mogą pojawić się zagrodzenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawożeniem.
Czas pracy ogrodnika kształtuje się w granicy 6 - 9 godzin. W ogrodnictwie
nie spotyka się pracy zmianowej lecz występuje praca sezonowa.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
ogrodnik.
Podobne umiejętności mogą przydać się też w zawodach: pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii.
Bardzo przydatne są umiejętności techniczne przy obsłudze sprzętu ogrodniczego kosiarek, wózków akumulatorowych i innych pojazdów mechanicznych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach ekologicznych.
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Pszczelarz prowadzi produkcję rolną i pasieczną
z wykorzystaniem środków technicznych
oraz ich bezpośrednią sprzedaż.

Pszczelarz

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Prowadzenie gospodarki pasiecznej
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Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik pszczelarz

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
W zawodzie pszczelarza ważna jest odpowiedzialność za współpracowników oraz za rój.
Bardzo ważna w zawodzie pszczelarza jest zręczność rąk a także czucie dotykowe oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa. Poza zmysłami manualnymi niezwykle istotny jest również zmysł smaku i powonienie pozwalające
oceniać wartość pszczelich produktów, smakować miód itp.

warunki pracy
Będziesz pracował przede wszystkim na wolnym powietrzu , w zmiennych
warunkach atmosferycznych oraz w magazynach i pracowniach pasiecznych.
Praca pszczelarza wymaga noszenia stroju ochronnego, co bywa uciążliwe
szczególnie podczas upałów.
Pszczelarz narażonych jest na użądlenia pszczół.
Przeciętnie praca w gospodarstwie pasiecznym trwa od 6 - 9 godzin dziennie, jednak godziny pracy nie są stałe. Wynika to z sezonowości prac hodowlanych, zmienności pogody

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
pszczelarz.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik
leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii.

kariera zawodowa
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
pszczelarz.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik
leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii.
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Rolnik pprowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą
z wykorzystaniem środków technicznych oraz
z zastosowaniem rachunku ekonomicznego.

rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Obsługa środków technicznych stosowanych
w rolnictwie

286
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik rolnik

ja, ty, my, oni...
Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna, monotonna i ciężka, bardzo przydatnymi cechami są wytrwałość i cierpliwość
W zawodzie rolnika potrzeba ci będzie sprawność fizyczna i wytrzymałość
na długotrwały wysiłek fizyczny.
Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i w zespole dlatego ważna
jest w tym zawodzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników.

warunki pracy
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych trwa przeciętnie 9 - 12
godzin dziennie, zależy przede wszystkim od pory roku.
Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Mogą pojawić się zagrodzenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawożeniem.
Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
rolnik oraz technik agrobiznesu
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii
W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

kariera zawodowa
Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.
Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i
usługowych.
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Rybak śródlądowy wykonuje prace rybackie
w akwakulturze w wodach śródlądowych.

Rybak śródlądowy

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze
Wykonywanie prac związanych z chowem
i hodowlą ryb i raków słodkowodnych
Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem
sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik rybactwa śródlądowego

ja, ty, my, oni...
Praca rybaka ma dwojaki charakter jest to praca zespołowa w tzw. brygady
rybackiej i indywidualna.
W pracy rybaka niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność
rąk, umożliwiająca sprawne i szybkie wykonywanie różnych czynności przy
użyciu obu rąk. Jest to szczególnie ważne przy reperacji sieci rybackich.
Inne niezbędne cechy to duża elastyczność działania, cierpliwość.
Pracę rybaka zalicza się do prac ciężkich. Niezbędna jest wysoka ogólna
wydolność fizyczna,

warunki pracy
Praca rybaka odbywa się w różnych miejscach: przede wszystkim na wolnym
powietrzu, na wodzie, ale także w budynkach (hale produkcyjne, magazyny)
Miejscem pracy rybaka jest pokład łodzi, kutra lub innej jednostki pływającej, a także portu, w którym odbywa się rozładunek ryb i ich magazynowanie oraz szereg innych czynności. Z tym związana jest pewna uciążliwość
wynikająca z konieczności dłuższego przebywania w jednym miejscu bez
względu na panujące warunki atmosferyczne.
W zawodzie rybaka istnieje też zwiększone ryzyko wypadków takich jak
utonięcia, urazy mechaniczne, złamania kończyn.
Rybak pracuje od 6 do 9 godzin. Godziny pracy nie są stałe, są wyznaczane przez przełożonego, mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych, praca jest wykonywana zarówno w dzień jak i w nocy, jak również w
dni wolne od pracy.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
rybactwa śródlądowego.
Podobne umiejętności przydatne są w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik rybactwa śródlądowego,
technik weterynarii
Pomocne jest posiadania uprawnień sternika łodzi motorowych, czy ratownika wodnego.

kariera zawodowa
Rybacy zatrudniani są na dużych statkach rybackich, na których odbywa
się także wstępne przetwórstwo ryb, a także podejmują prywatną praktykę na własnych jednostkach pływających o mniejszych rozmiarach.
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Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu

Prowadzenie produkcji rolniczej

Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Obsługa środków technicznych
stosowanych w rolnictwie
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Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
Planowanie przetwórstwa żywności
Prowadzenie rachunkowości
i rozliczeń podatkowych
przedsiębiorstwa w agrobiznesie

ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu rolnik
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Praca polega głównie na współpracy z innymi ludźmi.
Ważna jest koncentracja i podzielność uwagi.
Twoja praca będzie wymagać odpowiedzialności za pracę innych ludzi i za
ich bezpieczeństwo. Powinieneś posiadać zdolności organizacyjne.
Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

warunki pracy
Będziesz pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na
otwartej przestrzeni w różnych porach roku, także w niesprzyjających
warunkach pogodowych.
Będziesz pracować przeciętnie 8-9 godzin dziennie. Godziny pracy będą w
zasadzie stałe. Prace wykonuje się w dzień. Będziesz pracować w ciągłym
ruchu lub na siedząco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz,
technik pszczelarz, technik agrobiznesu.
Przydatne jest wiedzę i umiejętności z pogranicza ekonomii, rolnictwa,
marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i znajomość języków obcych

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności
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Technik hodowca koni planuje, organizuje
i prowadzi chów i hodowlę koni, szkoli i użytkuje konie,
zajmuje się ich sprzedażą, prowadzi gospodarstwo
rolne z ofertą rekreacji konnej.

Technik
hodowca koni
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Organizacja chowu i hodowli koni

Szkolenie i użytkowanie koni

Organizowanie produkcji
w gospodarstwie rolnym

Szkolenie oraz przygotowanie
koni do zawodów, pokazów
i sprzedaży

Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie

Użytkowanie i transport koni

Prowadzenie chowu i hodowli
koni

Prowadzenie rekreacji i turystyki
konnej w gospodarstwie rolnym

ĘIS YZCU
OŻUD

Żywienie koni
ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz nadzorować pracę osób bezpośrednio obsługujących konie. Wymaga to umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków z
ludźmi, zarówno z podwładnymi jak i przełożonymi.
Kluczowy w tym zawodzie jest przyjazny stosunek do zwierząt, refleks, opanowanie, wytrzymałość fizyczna, spostrzegawczość i cierpliwość.

warunki pracy
Będziesz pracować w budynkach inwentarskich i gospodarskich (stajnie,
chlewnie, obory, magazyny, paszarnie), a także w halach produkcyjnych
(hale udojowe), w biurze i na wolnym powietrzu. Trzeba będzie przemieszczać się między tymi obiektami, bez względu na zmienne i czasem
trudne warunki atmosferyczne.
Technik hodowca koni zasadniczo pracuje 8 godzin dziennie. Zdarzają się
jednak przypadki, kiedy musi pracować dłużej, nawet w nocy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz,
technik pszczelarz, technik agrobiznesu, rolnik, technik rolnik.
Warto rozwijać swoje umiejętności przyrodnicze, opiekuńcze, zootechniczne i ekonomiczne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, np. stadninach i szkółkach jeździeckich.
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Technik ogrodnik organizuje i prowadzi prace
związane z uprawą roślin ogrodniczych
z wykorzystaniem środków technicznych.

Technik
ogrodnik
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ĘIS YZCĘ
UIS YZCU
OŻUD OŻUD

ĘIS YZCĘ
UIS YZCU
OINDERO
Ś INDERŚ

ĘIS YZCĘ
UIS YZCU
OŁAM OŁAM

Kontynuacja zawodu ogrodnik

Zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych

Planowanie i organizacja prac
ogrodniczych

Prowadzenie produkcji
sadowniczej

Planowanie prac związanych
z uprawą roślin sadowniczych

Prowadzenie produkcji
warzywniczej

Planowanie prac związanych
z uprawą roślin warzywnych

Prowadzenie produkcji roślin
ozdobnych

Planowanie prac związanych
z uprawą roślin ozdobnych

Eksploatacja środków technicznych
stosowanych w ogrodnictwie

ja, ty, my, oni...
Będziesz głównie pracować w zespole, ważna jest umiejętnośc pracy w
grupie oraz umiejętności organizacyjne.
Ważna jest umiejętność pracy w szybkim tempie (przy zbiorach owoców,
warzyw, kwiatów), wytrzymałość na długotrwały wysiłek (np. praca przy
załadunku, rozładunku), dokładność ( np. nawożenie, opryski roślin).
Praca technika ogrodnika to w znacznej mierze praca rąk ,palców.

warunki pracy
Czas pracy jest w granicach od 6- 9 godz., nie spotyka się pracy zmianowej
lecz występuje praca sezonowa. Na wiosnę wzrasta intensywność prac
(np. w konserwacji zieleni). Zdarza się praca w wolne dni np. w szklarniach
przy podlewaniu roślin, w dniach sprzedaży owoców i warzyw na giełdach
Będziesz pracować najczęściej na wolnym powietrzu lub w szklarni.
Praca na powietrzu przebiega w zmiennych warunkach pogodowych,
przy zmiennej temperaturze i dużej wilgotności powietrza.
W szklarniach panuje wysoka wilgotność, bywa, że również silne nasłonecznienie. W szklarni są prowadzone też opryski środkami ochrony roślin.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni.
Warto rozwijać umiejętności z zakresu ekologii.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach ogrodniczych produkcyjnych i
usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin
ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, kształtowaniem terenów zieleni.
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Technik pszczelarz organizuje i prowadzi prace
związane z produkcją rolniczą i pasieczną
z wykorzystaniem środków technicznych, wytwarza
produkty rolne i pasieczne oraz prowadzi ich
sprzedaż bezpośrednią.

Technik
pszczelarz

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Prowadzenie gospodarki
pasiecznej
296

Wykorzystywanie zasobów bazy
pożytkowej
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja zawodu pszczelarz

Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej i pszczelarskiej
Organizowanie produkcji
roślinnej
Organizowanie produkcji
zwierzęcej
Organizowanie produkcji
pszczelarskiej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Ważne zatem są
umiejętności pracy w grupie oraz organizacji pracy.
W zawodzie technika pszczelarza ważna jest odpowiedzialność za współpracowników oraz za rój.
Bardzo ważna w zawodzie pszczelarza jest zręczność rąk a także czucie dotykowe oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa. Poza zmysłami manualnymi niezwykle istotny jest również zmysł smaku i powonienie pozwalające
oceniać wartość pszczelich produktów, smakować miód itp.

warunki pracy
Będziesz pracować przede wszystkim na wolnym powietrzu , w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w magazynach i pracowniach
pasiecznych.
Praca wymaga noszenia stroju ochronnego, co bywa uciążliwe szczególnie podczas upałów.
Pszczelarz narażonych jest na użądlenia pszczół.
Przeciętnie praca w gospodarstwie pasiecznym trwa od 6 - 9 godzin
dziennie, jednak godziny pracy nie są stałe. Wynika to z sezonowości prac
hodowlanych, zmienności pogody

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik,
rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii,
technik agrobiznesu

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu i innych produktów pszczelich, zajmujących się
chowem i hodowlą pszczół.
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Technik rolnik organizuje i prowadzi prace związane
z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania
produktów rolnych, obsługuje i użytkuje pojazdy,
maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek
ekonomiczny.

Technik rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej
298

Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Obsługa środków technicznych
stosowanych w rolnictwie

ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu rolnik
ĘIS YZCU

Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej
Organizowanie produkcji
roślinnej
Organizowanie produkcji
zwierzęcej

ja, ty, my, oni...
Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy. Obok umiejętności pracy grupie ważne są też umiejętności organizacyjne.
Konieczna jest również umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania
decyzji. Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna, monotonna i
ciężka bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.
Wykonując pracę w tym zawodzie trzeba być spostrzegawczym i posiadać
umiejętność prowadzenia obserwacji.

warunki pracy
Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Mogą pojawić się zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony
roślin i nawożeniem.
Technik rolnik pracuje przeciętnie 8 - 9 godzin dziennie. Godziny pracy są
w zasadzie stałe, choć mogą ulegać zmianie na skutek np. nieodpowiedniej pogody. Pracę wykonuje się w dzień.
Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik weterynarii.
W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

kariera zawodowa
Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.
Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i
usługowych.
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Technik rybactwa śródlądowego organizuje,
prowadzi i wykonuje prace rybackie w akwakulturze
w wodach śródlądowych.

Technik rybactwa
śródlądowego

Wykonywanie prac rybackich
w akwakulturze

Organizacja prac rybackich
w akwakulturze

Wykonywanie prac związanych
z chowem i hodowlą ryb i raków
słodkowodnych

Planowanie produkcji ryb
i raków w akwakulturze

Użytkowanie rybackie wód
śródlądowych
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Kontynuacja zawodu
rybak śródlądowy

Prowadzenie prac rybackich
z zastosowaniem sprzętu, maszyn
i urządzeń rybackich

Organizowanie prac rybackich
w intensywnym chowie i hodowli
ryb i raków
Wykonywanie wstępnego
przetwórstwa ryb i raków

ja, ty, my, oni...
Będziesz głównie w zespole, kierował pracami tzw. brygady rybackiej.
Pełniąc funkcje kierownicze trzeba być świetnym organizatorem (ryby są
towarem bardzo delikatnym, zła organizacja pracy, błędne decyzje mogą
powodować zepsucie całej partii towaru)
Powinieneś, być wytrzymały na długotrwały wysiłek (podczas pracy na łodzi, przy pielęgnacji stawów czy transporcie ryb). Wskazana jest umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji np. podczas selekcji ryb w
wylęgarni, przydaje się również spostrzegawczość i umiejętność prowadzenia obserwacji.

warunki pracy
Praca trwa od 6 do 12 godzin dziennie. Długość pracy oraz pory jej wykonywania zależą od pogody, ustalonego grafiku zajęć i od otrzymanych
zleceń. W zawodzie tym praca odbywa się w dzień i w nocy.
Będziesz pracować w różnych miejscach: przede wszystkim na wolnym
powietrzu, na wodzie, ale także w budynkach (hale produkcyjne, magazyny).
W tym zawodzie istnieje też zwiększone ryzyko wypadków takich jak utonięcia, urazy mechaniczne, złamania kończyn.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności przydatne są w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik
leśnik, technik weterynarii
Pomocne jest posiadania uprawnień sternika łodzi motorowych, czy ratownika wodnego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz na dużych statkach rybackich, na których odbywa się
także wstępne przetwórstwo ryb, a także możesz prowadzić prywatną
praktykę na własnych jednostkach pływających o mniejszych rozmiarach
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Technik weterynarii wykonuje czynności
pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych
i realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej.
Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

Technik
weterynarii

Prowadzenie chowu,
hodowli i inseminacji
zwierząt

Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu
usług weterynaryjnych

Prowadzenie chowu
i hodowli zwierząt
gospodarskich
i zwierząt
towarzyszących

Wykonywanie czynności
pomocniczych
w diagnozowaniu chorób
zwierząt

Wykonywanie zabiegów
inseminacji u zwierząt
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Wykonywanie czynności
pomocniczych
związanych
z profilaktyką
i leczeniem chorób
zwierząt
Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych
i zootechnicznych
u zwierząt

Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu
realizacji zadań inspekcji
weterynaryjnej
Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu
bezpieczeństwa
żywnościowego
oraz w zwalczaniu
chorób zakaźnych
zwierząt
Wykonywanie czynności
pomocniczych podczas
badania przedubojowego
zwierząt i poubojowego
mięsa

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zarówno zespołowy, jak i indywidualny. Opiera się na kontaktach z ludźmi (właścicielami zwierząt).
Musisz lubić zwierzęta i nie możesz się ich bać. Łagodność i umiejętne podejście do nich pomaga w pracy. Pracując ze zwierzętami często agresywnymi, ważna jest odwaga, ale też wyobraźnia i zdrowy rozsądek.
Powinieneś być także spostrzegawczy i dokładny.
Praca wymaga dużej sprawności fizycznej. W pracy tej w dużej mierze obciążony jest układ kostno-stawowy oraz mięśniowy, Niezbędny jest dobry
słuch i wzrok

warunki pracy
Będziesz pracować najczęśćiej w miejscu stałego pobytu zwierząt, a więc:
w oborach, chlewach, stajniach, kurnikach czy pastwiskach.
Godziny pracy nie są stałe, zależą od aktualnych potrzeb. Praca jest wykonywana zarówno w dzień, jak i w nocy, również w dni wolne i świąteczne.
W lecznicach małych zwierząt pracuje się od 6 do 8 godzin w ciągu doby.
W lecznicach terenowych występuje przeważnie całodobowa gotowość
do prac. Praca jest związana również z wyjazdami na odległość ok. 20km.
Praca często bywa długotrwała i monotonna, szczególnie podczas przeprowadzania akcji profilaktycznych, którymi jest objęte np. całe pogłowie
bydła na terenie wsi.
Praca przeważnie wykonywana w ruchu (chodzenie, schylanie się, podnoszenie, sięganie, podawanie) lub w pozycji stojącej przez dłuższy czas
(asystowanie przy zabiegach operacyjnych).

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego

kariera zawodowa
Podstawowym miejscem pracy jest lecznica dla zwierząt.
Poza gabinetami lekarskimi możesz pracować na stanowiskach lokalnych
inspektorów weterynarii (np. wojewódzkich) a także w stacjach sanitarnoepidemiologicznych
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Technik rybołówstwa morskiego
planuje i realizuje połów ryb morskich.

Technik
rybołówstwa
morskiego

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku
rybackim
Planowanie i realizacja podróży oraz połowów
morskich
Eksploatacja silników i mechanizmów
pomocniczych siłowni okrętowych oraz
urządzeń i systemów okrętowych
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Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych
na morzu

ja, ty, my, oni...
Będziesz głównie w zespole, kierować pracami tzw. brygady rybackiej.
Pełniąc funkcje kierownicze trzeba być świetnym organizatorem (ryby są
towarem bardzo delikatnym, zła organizacja pracy, błędne decyzje mogą
powodować zepsucie całej partii towaru)
Powinieneś, być wytrzymały na długotrwały wysiłek. Wskazana jest umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji np. podczas selekcji ryb
w wylęgarni, przydaje się również spostrzegawczość i umiejętność prowadzenia obserwacji.

warunki pracy
Będziesz pracować na statkach rybackich dalekomorskich lub łodziach. W
zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach dnia.
Praca czasami trwa po kilkanaście godzin na dobę.
Praca odbywa się w dużym hałasie i wibracjach.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności przydatne SA również w zawodach: technik żeglugi
śródlądowej, technik nawigator morski.
Wymagana jest znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz na statkach rybackich dalekomorskich
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Florysta projektuje i wykonuje dekoracje roślinne
wykorzystując aktualne trendy florystyczne
oraz prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów
dekoracyjnych i wyrobów florystycznych.

Florysta

Wykonywanie kompozycji florystycznych
Projektowanie kompozycji i dekoracji
roślinnych
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Wykonywanie i sprzedaż wyrobów
florystycznych
Przechowywanie oraz transport materiału
roślinnego i wyrobów florystycznych

ja, ty, my, oni...
W zawodzie florysta ważne są kontakty z klientami, ich nawiązywania i
utrzymywanie.
Florysta powinien być kreatywny, posiadać uzdolnienia artystyczne i wrażliwość estetyczną, wykazywać się potrzebą twórczych poszukiwań.
Możesz pracować indywidualnie lub zespołowo.

warunki pracy
Czas pracy może być nienormowany, także w soboty i niedziele. Także
wieczorami.
Praca florysty odbywa się w różnych, często zmiennych warunkach. Wymaga wysiłku fizycznego.

kariera edukacyjna
W tym zawodzie przydatna jest umiejętność korzystania z technologii informacyjnych.
Ważna jest wiedza historyczna, z zakresu ogrodnictwa i ochrony środowiska.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w kwiaciarniach, firmach florystycznych, w firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, organizujących imprezy targowe i
wystawiennicze, hotelach.
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Grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego
Zawód
Technik logistyk
Technik spedytor
Technik transportu kolejowego
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik nawigator morski
Technik żeglugi śródlądowej
Technik transportu drogowego
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji,
magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach
organizacyjnych i administracyjnych

Technik logistyk

Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji
i magazynowania
Organizowanie
i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji w procesie
produkcji
Organizowanie
i monitorowanie
procesów
magazynowych
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Organizowanie
i monitorowanie
dystrybucji

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Zarządzanie środkami
technicznymi podczas
realizacji procesów
transportowych

Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Organizowanie
i monitorowanie
procesów
transportowych

Organizowanie
i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji
w jednostkach
gospodarczych

Organizowanie środków
technicznych
w celu realizacji
procesów
transportowych

Organizowanie
i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji
w jednostkach
administracyjnych

ja, ty, my, oni...
W pracy będą potrzebne ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania
kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz dobre
zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie
i odporność na stres.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym.
Będziesz pracować w w ruchu lub na siedząco.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych - biurze firmy, bazie,
obiektach magazynowych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.
Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych
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Technik spedytor organizuje przemieszczanie
ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą
przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami
i kontrahentami

Technik spedytor

Organizacja i nadzorowanie transportu
Planowanie realizacji procesów
transportowych
Przygotowywanie ładunków do transportu
Przygotowywanie i monitorowanie
technicznych środków realizacji procesów
transportowych
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Prowadzenie dokumentacji
spedycyjno-transportowej
Nadzorowanie realizacji procesów
transportowych

Obsługa klientów
i kontrahentów
Prowadzenie
korespondencji
i negocjacji
Kalkulowanie cen usług
spedycyjno-transportowych

ja, ty, my, oni...
Większość czasu będziesz pracować z ludźmi, ważna jest zdolność organizacji i negocjacji oraz samodzielność w pracy.
Wykonywanie tego zawodu ułatwią ci umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i analitycznego myślenia
Będziesz reprezentować firmę przed klientami.
Twoja praca będzie urozmaicona.

warunki pracy
Będziesz pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku,
rozładunku oraz przeładunku towarów.
Będziesz pracować od 6 do 12, godzin. Nie będą to godziny stałe, zależeć
to będzie od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji,
technik handlowiec, technik księgarstwa.
Warto rozwijać swoje umiejętności obsługi komputera i znajomość języków obcych.
Ważna jest dogłębna znajomość aktualnych przepisów prawnych, dotyczących tego rodzaju działalności oraz tak zwana świadomość kosztowa.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
oraz w hurtowniach.
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Technik transportu kolejowego organizuje
i prowadzi ruch pociągów; planuje, organizuje i realizuje
przewozy kolejowe

Technik transportu
kolejowego

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
na szlakach oraz posterunkach ruchu
Obsługa urządzeń sterowania ruchem
i urzdzeń łączności
Nadzorowanie i koordynacja pracy
przewoźników na stacji kolejowej
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Planowanie i realizacja
przewozów kolejowych
Planowanie przewozów
pasażerskich
i towarowych
Planowanie i realizacja
przewozu osób, przesyłek
i ładunków
Zarządzanie pociągami
i ładunkami

ja, ty, my, oni...
Możesz kierować zespołem kilkunastu ludzi, dlatego powinieneś mieć zdolności organizacyjne i łatwo nawiązywać kontakty.
Ważne jest także zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, gotowość do wykonywania zadań trudnych, ratowania życia innych ludzi, a także opanowanie, nieuleganie frustracji i panice,

warunki pracy
Technik transportu kolejowego wykonuje pracę biurową, ale przede
wszystkim w czasie obchodu stanowisk chodzi po torach, między wagonami, wchodzi do lokomotyw. Zatem często w czasie niesprzyjających warunków pogodowych, najczęściej w ciągłym ruchu.
Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.
Technik na stanowisku kierownika działu transportu pracuje tylko w dni robocze na rannej zmianie po 8 godzin. Natomiast technik - kierownik zmiany
pracuje po 8 godzin na trzy zmiany i w zależności od cyklu produkcyjnego
również w dni świąteczne

kariera edukacyjna
Warto rozwijać swoje zainteresowania techniczne, w szczególności transportem kolejowym oraz informatyczne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w kolejowych, transportowych, agencjach obsługi kolei,
jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych oraz w
zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.
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Technik eksploatacji
portów i terminali

Obsługa podróżnych w portach
i terminalach
Organizowanie obsługi
podróżnych w portach
i terminalach
Wykonywanie obsługi podróżnych
w portach i terminalach
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Technik eksploatacji portów i terminali planuje
i kontroluje prace w terminalach przeładunkowych. Potrafi odpowiednio sklasyfikować towary i ładunki
oraz dobrać do nich właściwe środki transportu, urządzenia
przeładunkowe i budowle
magazynowe.

Organizacja i prowadzenie prac
związanych z przeładunkiem oraz
magazynowaniem towarów
i ładunków w portach i terminalach
Organizowanie prac związanych
z przeładunkiem
i magazynowaniem towarów
w portach i terminalach
Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach
i terminalach
Organizowanie obsługi środków
transportu bliskiego w portach
i terminalach

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W tej pracy ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, szybkie tempo pracy i odporność na długotrwałe zmęczenie.
Praca będzie mieć charakter aktywny.

warunki pracy
Będziesz pracować w zmiennych warunkach pogodowych, o różnych
porach dnia, przy dużym hałasie maszyn transportowych.
Możesz także pracować w pomieszczeniach biurowych.
Będziesz pracować średnio 8 godzin dziennie na zmiany.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach mechanicznych.
W pracy pomogą ci uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji oraz zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach spedycyjnych ,transportowych,
agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz
terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych
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Technik nawigator morki jest przygotowany
do pełnienia wachty na statku morskim

Technik
nawigator morSki

Pełnienie wachty morskiej i portowej

Planowanie oraz realizacja podróży
morskiej

Realizowanie procesów ładunkowych
oraz obsługa i eksploatacja urządzeń
i systemów statkowych
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Prowadzenie akcji ratunkowych i ratowniczych na morz

ja, ty, my, oni...
W tym zawodzie musisz być odporny na stres i lubić dyscyplinę. Ważna jest
też wytrzymałość na długotrwały wysiłek, koncentracja i podzielność uwagi.
Będziesz wykonywć urozmaicone czynności, będziesz pracować w zepole.
Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi.

warunki pracy
Praca odbywa się na pokładzie kutra lub statku znajdującego się na morzu, na wolnym powietrzu, przy różnej pogodzie.
Będziesz pracował o różnych porach dnia, czasami po kilkanaście godzin
na dobę.
Pracę bedziesz wykonywać na stojąco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik rybołówstwa morskiego.
Warto rozwijać swoje umiejętności obsługi komputera i znajomość języków obcych.
Wymagana znajomność języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w na statkach morskich handlowych, pasażerskich i
rybackich różnych armatorów, jednostkach pływających służb portowych
i ratowniczych orz w zakładach zajmujących się produkcją i remontami
urządzeń okrętowych, służbach technicznych armatorów.
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Technik transportu drogowego zajmuje się
planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem przewozu
samochodowego ładunków. Potrafi odpowiednio
sklasyfikować towary i ładunki oraz dobrać do nich
właściwe środki transportu drogowego.

Technik transportu
drogowego

Eksploatacja środków transportu drogowego

Organizacja przewozu
środkami transportu
drogowego

Obsługa środków transportu drogowego
Użytkowanie środków transportu
drogowego

Organizowanie przewozu
towarów i ładunków
Organizowanie
transportu drogowego
osób
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ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter indywidualny.
Będziesz mieć częste kontakty z ludźmi.
W twojej pracy będą dominować czynności rutynowe, ale sytuacje na drodze będą nierutynowe.
Będziesz odpowiedzialny za prowadzony pojazd i jego wyposażenie oraz
za bezpieczeństwo przewożonych ludzi lub towaru.
Przydatna w tym zawodzie jest umiejętność pracy w warunkach monotonnych i wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Będziesz pracować maksymalnie 9 godzin na dobę. Jako kierowca transportu miejskiego będziesz pracować w stałych godzinach w systemie
zmianowym, w dni powszednie i święta, w transporcie krajowym i międzynarodowym w dzień i w nocy z zachowaniem przepisów Ustawy o
transporcie drogowym.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej, narażony na zanieczyszczenia
spalinami, hałas i drgania.
Praca wymaga konieczności częstego, długiego przebywania poza domem.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w grupie zawodów mechanicznych.
Wskazana znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz we wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i
rzeczy, w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej prace kierowców.
Możesz zdobywać kolejne kategorie prawa jazdy i licencje co poszerza
uprawnienia zawodowe.
Możesz po ukończeniu dodatkowego kursu uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych.
Możesz prowadzić działalność gospodarczą.
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Technik żeglugi śródlądowej planuje i prowadzi
nawigację po śródlądowych drogach wodnych
i wewnętrznych morskich. Obsługuje statek, jego
urządzenia i mechanizmy oraz siłownię statkową.

Technik żeglugi
śródlądowej

Planowanie i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych

Obsługa siłowni statkowych,
urządzeń pomocniczych
i mechanizmów
pokładowych

Planowanie podróży statkiem
Prowadzenie prac ładunkowych
i przewożenie ładunków drogą wodną
Prowadzenie statku po zaplanowanej
trasie oraz manewrowanie
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Prowadzenie akcji ratowniczych
i ratunkowych na wodach morskich
i śródlądowych

Eksploatowanie siłowni
statkowych
Obsługiwanie urządzeń
pomocniczych
i mechanizmów
pokładowych

ja, ty, my, oni...
W tym zawodzie będzie ci potrzebna odporność na stres.
Ważna jest też wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Wskazana jest umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, podzielność uwagi, przydaje się również spostrzegawczość i umiejętność prowadzenia obserwacji.

warunki pracy
Będziesz pracować w sterowni, maszynowni, ładowni statku śródlądowego lub w łodziach na wodzie. Będziesz pracować w zmiennych warunkach
pogodowych, w różnych porach roku i dnia.
Czasami praca trwa kilkanaście godzin na dobę.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego
Wymagana znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz na statkach, kutrach, łodziach żeglugi śródlądowej na
jeziorach i rzekach.
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Grupa zawodów dźwiękowych
Zawód
Stroiciel fortepianów i pianin
Technik budowy fortepianów i pianin
Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Technik realizacji dźwięku
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Stroiciel fortepianów i pianin przeprowadza
regulacje mechanizmów i podzespołów w celu uzyskania
dźwięku odpowiedniej jakości.

Stroiciel
fortepianów
i pianin
Strojenie fortepianów i pianin

Regulacja mechanizmów i podzespołów
fortepianów i pianin

Regulacja dźwięków w fortepianach
i pianinach
326
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ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter indywidualny.
W czasie pracy będziesz mieć częsty kontakt z ludźmi.

warunki pracy
Będziesz pracować od 3 do 6 godzin w godzinach ustalonych ze zleceniodawcą i mogą to być również godziny wieczorne.
Pracować możesz w pomieszczeniach zamkniętych w których odbywa
się produkcja fortepianów i pianin. Strojenie fortepianów i pianin będzie
odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach izolowanych akustycznie.
Możesz również dojeżdżać do zleceniodawców.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin.
Wskazane uzdolnienia techniczne i artystyczne.
Niezbędna jest też umiejętność gry na instrumentach.

kariera zawodowa
Możesz być zatrudniony w fabrykach produkujących fortepiany i pianina.
Najczęściej będziesz pracować indywidualnie na zlecenie szkół, teatrów,
filharmonii oraz na zlecenia prywatne, czyli wszędzie tam gdzie istnieje
potrzeba strojenia fortepianów i pianin.
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Technik budowy fortepianów i pianin wytwarza
podzespoły i zespoły fortepinaów i pianin
oraz montuje i naprawia fortepiany i pianina.

Technik budowy
fortepianów
i pianin
Budowa fortepianów i pianin

Naprawa fortepianów i pianin

Wytwarzanie elementów
i podzespołów fortepianów
i pianin

Naprawa podzespołów
i zespołów fortepianów i pianin

Montaż podzespołów i zespołów
fortepianów i pianin

Regulacja mechanizmów
i podzespołów fortepianów
i pianin
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Regulacja dźwięków
w fortepianach i pianinach

ja, ty, my, oni...
Twoja praca może mieć zarówno charakter zespołowy, jak i indywidualny w
zależności od miejsca zatrudnienia.
W czasie pracy będziesz mieć częsty kontakt z ludźmi.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny pracy są stałe i
przypadają najczęściej na pierwszą zmianę roboczą od 7 do 15.
Będziesz najczęściej pracować w halach produkcyjnych, biurach, magazynach i na wolnym powietrzu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie stroiciel fortepianów i pianin.
Wskazane uzdolnienia techniczne i artystyczne.
Niezbędna jest też umiejętność gry na instrumentach.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w fabrykach produkujących fortepiany i pianina, warsztatach i pracowniach oraz u użytkowników - w szkołach, operach, teatrach,
filharmoniach.
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Technik realizacji dźwięku

Technik
realizacji
dźwięku
Montaż nagrań dźwiękowych

Realizacja nagrań studyjnych

Preprodukcja nagrań
dźwiękowych

Rejestrowanie dźwięku

Postprodukcja dźwięku
Edytowanie nagrań
dźwiękowych
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Edycja komunikatów systemu
MIDI
Edycja instrumentów MIDI

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować bardzo często samodzielnie.
W tym zawodzie bardzo przydatna będzie umiejętność współpracy z ludźmi.
Podczas wykonywania zadań zawodowych dominować będą czynności
niezrutynizowane.
Odpowiedzialny będziesz za jakość techniczną powstającego programu
czy filmu, oraz za skomplikowane urządzenia elektroniczne, którymi będziesz posługiwać się w pracy.

warunki pracy
Godziny pracy w tym zawodzie nie są stałe. Zależeć będą od tego, w
jakim terminie ma zostać zrealizowane dzieło, które będziesz współtworzyć. Czasami czynności zawodowe zależeć będą od harmonogramu
pracy ustalonego odgórnie lub między pozostałymi współpracownikami.
Będziesz pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz w dni ustawowo
wolne od pracy.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w odpowiednio
wyposażonych pomieszczeniach.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.
Niezbędne w tym zawodzie będą uzdolnienia techniczne i muzyczne oraz
umiejętność obsługi komputera i obsługi.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych
oraz jako dźwiękowiec zespołów muzycznych.
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Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji
nagrań
i nagłośnień
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Realizacja nagrań

Realizacja nagłośnień

Rejestrowanie materiału
dźwiękowego

Dobór urządzeń dźwiękowych
do realizacji nagłośnienia

Postprodukcja materiałów
dźwiękowych

Wykonywanie nagłośnienia
plenerowego, estradowego
i teatralnego

Edycja komunikatów systemu
MIDI

Edycja instrumentów MIDI
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ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z jednej strony zespołowo, z drugiej strony jednak - indywidualnie i samodzielnie. Zależy to od etapu realizacji .
Bardzo przydatna jest w tym zawodzie umiejętność współpracy z ludźmi.
Będziesz odpowiadać za efekty kosztownego przedsięwzięcia oraz za sprzęt o dużej wartości i za pracę innych podległych osób.
Często będziesz pracować w szybkim tempie.
Podczas wykonywania czynności zawodowych dominować będą czynności niezrutynizowane.
Wykonywanie tego zawodu wymaga przede wszystkim dobrego słuchu i wrażliwości estetycznej na świat dźwięków.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować około 12 godzin w systemie zmianowym
zarówno w dzień, jak i w nocy. Najczęściej będziesz pracować bez normy
godzinowej. Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele.
Będziesz pracować na planie w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, narażony na różne warunki atmosferyczne.
Będziesz przemieszczać się na małe odległości poza stałe miejsce pracy.
Będziesz sam instalować mikrofony, rozwijać i zwijać kable, ustawiać ciężkie statywy, przenosić ważące wiele kilogramów urządzenia.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik realizacji dźwięku.
Niezbędne w tym zawodzie są uzdolnienia techniczne, muzyczne oraz
umiejętność obsługi komputera i obsługi najnowocześniejszego sprzętu.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych
oraz jako dźwiękowiec zespołów muzycznych, a także w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania multimedialnego.
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Asystent
kierownika
produkcji filmowej
telewizyjnej

Asystent kierownika produkcji filmowej
telewizyjnej wykonuje, pod nadzorem kierownika
produkcji, prace związane z produkcją filmu lub audycji
telewizyjnej.

Przygotowanie i organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej
Przygotowanie produkcji
filmowej telewizyjnej
Realizacja produkcji filmowej
telewizyjnej
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ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter zdecydowanie zespołowy, wymagać
będzie bardzo częstych kontaktów z ludźmi.
Stałymi elementami w twojej pracy będą negocjacje, przekonywanie innych, organizowanie sprawnej pracy całej ekipy, łagodzenie konfliktów.
Wymaga to umiejętności współpracy z ludźmi.
Charakter pracy, którą będziesz wykonywać jest daleki od rutyny.
Musisz być odporny na stres, ponieważ zawód ten wymaga szybkiego tempa pracy.

warunki pracy
Godziny pracy nie będą stałe. Praca może odbywać się w dzień i w nocy,
a także w dni ustawowo wolne od pracy (wszystko zależy od tego, kiedy
można wykorzystać halę zdjęciową, potrzebny sprzęt, bądź potrzebnych
ludzi).
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych wytwórni
filmowej lub telewizyjnej lub na planie filmowym w plenerze, w zmiennych warunkach atmosferycznych, o różnych porach doby.
Będziesz załatwiać szereg spraw związanych z produkcją dzieła, wymagać
to będzie przebywania w różnych miejscach.
Praca wymagać będzie dużo ruchu i energii.

kariera edukacyjna
Przydatne są umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, a także posiadanie prawa jazdy i znajomość języków obcych.
Wskazane są umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, administracji. Powinieneś mieć łatwość wypowiadania się na piśmie oraz dobrze znać terminologię urzędową.
Ważne w tym zawodzie jest także wyczucie drugiego człowieka, toteż przydatna jest znajomość podstaw psychologii i socjologii.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w takich instytucjach jak: zespoły filmowe, studia produkcyjne, wytwórnie filmowe, ośrodki telewizyjne.
Możesz też założyć własną firmę.
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Grupa zawodów gastronomicznych
Zawód
Kucharz
Kelner
Technik żywienia i usług gastronomicznych
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

Wspólne kwalifikacje

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

Kucharz

337

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta,
napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje
potrawy i napoje.

Kucharz

Sporządzanie potraw i napojów
Przechowywanie żywności
Sporządzanie i ekspedycja
potraw i napojów
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Kontynuacja w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa.
Najczęściej będziesz pracować w zespole.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.
Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o przygotowanie nietypowego dania.
Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane przez niego potrawy.
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Praca kucharza odbywa się w stałych godzinach pracy, w systemie pracy
zmianowej. Przeciętny czas trwania pracy wynosi od 6 do 9 godzin dziennie
(najczęściej jest to 8 - godzinny dzień pracy). Często też praca może trwać
od 12 do 16 godzin, także w niedzielę i święta, dni wolne od pracy (np. przy
przygotowywaniu przyjęć okolicznościowych, bankietów). Godziny pracy
mogą ulegać wydłużeniu szczególnie w sezonie turystycznym, z uwagi na
zwiększoną liczbę klientów korzystających z usług gastronomicznych.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze, wilgotności i hałasie.
Praca wymaga chodzenia oraz podnoszenia i przenoszenia np. ciężkich naczyń.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
żywienia i usług gastronomicznych.
Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystywane są przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.
Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowej żywności.

kariera zawodowa
Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty
gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej,
restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej
obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki
prowadzone przez zakłady pracy. Może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.
W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa
kuchni.
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Kelner obsługuje gości oraz sporządza potrawy
i napoje.

Kelner

Wykonywanie usług kelnerskich
Sporządzanie potraw
i napojów
Obsługiwanie gości
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Organizacja usług
gastronomicznych
Planowanie usług
gastronomicznych
Rozliczanie usług
gastronomicznych

ja, ty, my, oni...
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawności manualne.
Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone
mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

warunki pracy
Kelner pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Zdarza się jednak, że czas jego
pracy może sięgać 12 godzin. Jest to zazwyczaj praca zmianowa. Wiele placówek jest
otwartych „do ostatniego klienta”, a najwięcej gości obsługuje w dni powszechnie wolne od pracy (niedziele i święta). Zamknięcie restauracji nie oznacza, że praca jest skończona, kelner kończy prace dopiero wtedy gdy sala konsumpcyjna jest uprzątnięta i
gdy rozliczy się z rachunków.
Najbardziej charakterystyczną cechą tego zawodu jest praca w ciągłym ruchu, kelner w ciągu dnia pokonuje wiele kilometrów. Najczęściej kelner przebywa w pomieszczeniu, praca na wolnym powietrzu zdarza się rzadko (ogródki kawiarniane,
tarasy itp.).
Kelner musi przez długi czas przebywać w zamkniętym, często słabo oświetlonym
pomieszczeniu (nastrojowe, przyciemnione światło) lub odwrotnie - w intensywnym
świetle. Jest narażony na dym papierosowy i nadmierny hałas.
Większość czynności wykonywanych przez kelnera ma charakter zrutynizowany.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
żywienia i usług gastronomicznych.
Kandydat ubiegający się o posadę kelnera powinien znać języki obce, a
przynajmniej jeden biegle w mowie i piśmie, co przydaje mu się w kontaktach z klientem - cudzoziemcem. Dobrze jest, jeśli zna kilka podstawowych
zwrotów w wielu językach.

kariera zawodowa
Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innej placówki
np. hotelu, teatru
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Technik żywienia i usług gastronomicznych
ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy
i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia
oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje
usługi gastronomiczne

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

1.53

Sporządzanie potraw i napojów
Przechowywanie żywności
Sporządzanie i ekspedycja
potraw i napojów

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia
Organizowanie produkcji
gastronomicznej
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Planowanie i wykonywanie
usług gastronomicznych

ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu kucharz
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.
Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje
nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi
Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak
i węch, zręczne ręce i palce.

warunki pracy
Technik żywienia i usług gatsronomicznych musi liczyć się z koniecznością
pracy w dni powszechnie wolne, w nocy czy też z okresowym natężeniem
prac (np. w sezonie letnim w ośrodkach wypoczynkowych). Zazwyczaj
praca przebiega w systemie zmianowym.
Większość czasu może spędzać nad pracą typowo biurową (kalkulator),
ale przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki
czy restauracji (kierownik sali czy zmiany).
Technik żywienia i usług gastronomicznych musi się więc liczyć z pewną
uciążliwością miejsca pracy wysoką temperaturą, zapachami, oparami.
Praca wymaga głównie pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.
Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego barach, restauracjach, stołówkach.
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Grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych
Zawód
Sprzedawca
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik księgarstwa
Technik organizacji reklamy
Technik prac biurowych
Technik administracji
Technik archiwista
Technik rachunkowości
Technik usług pocztowych i finansowych
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

technik
handlowiec

technik
księgarstwa

Wspólne kwalifikacje

technik
ekonomista

technik
rachunkowości

sprzedawca
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Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta,
która powinna być prowadzona sprawnie,
kompetentnie i kulturalnie.

sprzedawca

Prowadzenie sprzedaży

Organizowanie sprzedaży
Sprzedaż towarów
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ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja w zawodzie technik
handlowiec lub technik księgarstwa
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi, będziesz im doradzać w wyborze towarów,
informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach
sprzedaży.
Trafią Ci się trudni klienci.
W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów
i ich ceny.
Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w
towary najbardziej przez nich poszukiwane.

warunki pracy
Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach pracy w systemie pracy
zmianowej. Praca wykonywana jest w każdy dzień tygodnia. Sprzedawcy
często pracują wieczorami i w weekendy.
Przeciętny czas trwania pracy 8 godzin dziennie. Zdarza się, że godziny pracy
mogą ulec wydłużeniu (zwłaszcza dotyczy to okresów przedświątecznych,
kiedy następuje wzmożony wykup towarów oraz w czasie inwentaryzacji towarów).
Większość czasu będziesz pracować „na stojąco”. Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej transakcji odbywa się przy
stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej.
Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie.
Może okazać się, że będzie konieczność przenoszenia ciężkich towarów.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
handlowiec oraz technik księgarstwa.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.
Atutem do podjęcia tej pracy może być posiadanie prawa jazdy, znajomość
języków obcych oraz dyspozycyjność.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników
lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.
W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu
biurowego.
Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.
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Technik administracji rozpoznaje problemy
klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Sporządza dokumenty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pracy, prawa cywilnego prawa
administracyjnego. Identyfikuje zakres spraw
regulowanych prawem administracyjnym. Prowadzi
postępowanie administracyjnez wykorzystaniem
nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów
informatycznych.

Technik
administracji

Obsługa klienta w jednostkach
administracji
Przygotowywanie dokumentów
na podstawie przepisów prawa
pracy i prawa cywilnego
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Prowadzenie postępowania
administracyjnego

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

Sporządzanie analiz i sprawozdań
dotyczących finansoów
publicznych

ja, ty, my, oni...
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. Być jednocześnie stanowczym i uprzejmym.
Trafią Ci się wymagający interesanci.
Ciągle trzeba będzie uczyć się nowych przepisów.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
W tym zawodzie wymagana jest znajomość aktów prawnych.

warunki pracy
Czas pracy jest unormowany i wynosi 8 godzin. Bywa jednak, że ze względu na przedłużające się spotkania, narady i konferencje może ulec wydłużeniu.
Praca odbywa się tylko w dzień, w godzinach wcześniej ustalonych i jest
ściśle bądź okresowo nadzorowana.
Musisz liczyć się z wyjazdami, ale raczej krótkotrwałymi.
Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz tworzyć i odpowiadać za dokumenty.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista,
technik rachunkowości, technik handlowiec i technik księgarstwa.

kariera zawodowa
Możesz pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.
Będziesz wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie urządzenia biurowe jak telefon, komputer, fax, kopiarka. Wymagane są umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem biurowym oraz audiowizualnym.
Ważna jest także znajomość języków obcych (zwłaszcza gdy firma utrzymuje kontakty międzynarodowe).
Przydatne może okazać się również prawo jazdy, szczególnie w małych firmach prywatnych.
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Technik archiwista organizuje archiwum oraz
gromadzi, przechowuje, opracowuje, ewidencjonuje,
udostępnia i brakuje dokumentację archiwalną.

Technik
archiwista

Organizacja i prowadzenie
archiwum

Opracowywanie materiałów
archiwalnych

Organizowanie archiwum

Opracowywanie dokumentacji
aktowej, technicznej
i geodezyjno-kartograficznej

Prowadzenie archiwum
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OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej, przekazywanie
materiałów archiwalnych
do archiwum państwowego,
Postępowanie w przypadku
uszkodzenia, zagubienia
i kradzieży dokumentacji
archiwalnej lub likwidacji
jednostki organizacyjnej

Opracowywanie dokumentacji
audiowizualnej
Gromadzenie dokumentacji
na nośnikach elektronicznych

ja, ty, my, oni...
Technik archiwista pracuje zarówno z „papierem”, jak i osobami.
Często będziesz pracować w samotności.
W pracy wymagana jest duża koncentracja i dokładność oraz samodyscyplina.

warunki pracy
Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany, godziny są stałe, a paca
wykonywana jest w dzień i tylko w dni robocze.
Praca wykonywana jest w siedzibie archiwum, a wyjazdy służbowe są sporadyczne np. w razie przeprowadzania czynności kontrolnych w innych jednostkach.
Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często w
specjalnych pomieszczeniach archiwalnych, gdzie panuje określony mikroklimat.
W archiwum należy liczyć się z wykonywaniem cięższych prac fizycznych,
jak dźwiganie i przenoszenie akt z miejsca na miejsce, ciągnięcie wózka
załadowanego dokumentami czy też wchodzenie na wysokie drabiny, po
akta znajdujące się na najwyższych półkach.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: bibliotekarz, technik informacji naukowej.
Wskazana jest umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, takich jak komputer, faks czy kserokopiarka.
Poza tym archiwista musi umieć posługiwać się podstawowymi urządzeniami stosowanymi w archiwach, czyli komputerami i specjalnym oprogramowaniem, czytnikami, kserokopiarkami i faxami, czy różnego rodzaju
urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. W związku z tym coraz większe znaczenie dla archiwisty ma przygotowanie informatyczne (mówi się o potrzebie kształcenia archiwistów z przygotowaniem informatycznym lub
wręcz informatyków z przygotowaniem archiwistycznym).
Należy podkreślić, że bardzo dużym atutem archiwisty jest znajomość języków obcych, bowiem znaczna część
dokumentów wytworzona została w języku niemieckim czy rosyjskim.
Znajomość języka angielskiego pomocna jest ponadto w podstawowej terminologii archiwalnej i komputerowej.

kariera zawodowa
Możesz pracować w archiwach państwowych i zakładowych.
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TECHNIK EKONOMISTA prowadzi w różnych
organizacjach działalność gospodarczą, sprawy
kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość,
także sporządza elementy planów, analizy,
sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Technik
ekonomista

Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Organizowanie działalności
gospodarczej i obliczanie
podatków
Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych
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Sporządzanie planów,
analiz i sprawozdań

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Prowadzenie rachunkowości
Dokumentowanie
i ewidencjonowanie
operacji gospodarczych
Przeprowadzanie
i rozliczanie inwentaryzacji
Sporządzanie sprawozdania
finansowego
i przeprowadzanie analizy
finansowej

ja, ty, my, oni...
Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.
Będziesz pracować z ludźmi.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i
negocjowania.
Konieczna jest dobra sprawność posługiwania się komputerem.

warunki pracy
Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy.
Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.
Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się
poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także
stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych
miejscach.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk,
technik administracji.
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
rachunkowości.
Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć
posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak:
maszyna do pisania, faks, kopiarka i komputer.

kariera zawodowa
Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu
finansów i rachunkowości.
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Technik księgarstwa zajmuje się pozyskiwaniem
asortymentu księgarskiego, przygotowywaniem go
do sprzedaży, sprzedażą wydawnictw
oraz prowadzeniem działalności
informacyjno-bibliograficznej
i reklamowej w tym zakresie.

Technik
księgarstwa

Prowadzenie sprzedaży

Prowadzenie działalności
informacyjno-bibliograficznej

Organizowanie sprzedaży
Sprzedaż towarów

Pozyskiwanie informacji
o asortymencie księgarskim
i rynku wydawnictw
Opracowywanie bibliografii
i katalogów
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Kontynuacja zawodu
sprzedawca

Organizowanie działań
marketingowych księgarni

ja, ty, my, oni...
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Będziesz pracować z ludźmi.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i
negocjowania.
Możesz spotkać trudnych klientów. Niezbędną cechą jest również dobra pamięć,
która z pewnością ułatwi Ci poruszanie się i orientację wśród wielu tytułów, pozycji i rodzajów wydawnictw.
Ważne jest również posiadanie zainteresowań naukowych, powinna Cię charakteryzować ciekawość świata i ciągłe rozszerzanie swojej wiedzy.

warunki pracy
Godziny pracy w tym zawodzie są w zasadzie stałe, chociaż w niektórych
wypadkach istnieje konieczność pracy zmianowej. Dotyczy to w szczególności zatrudnionych w hurtowniach oraz dużych księgarniach czy supermarketach. Będziesz pracować najczęściej 8 godzin dziennie, zwykle w
godz. 10.00 - 18.00.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, najczęściej w pomieszczeniach
zamkniętych.
Czasami konieczne jest przenoszenie książek lub całych paczek.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik handlowiec i technik usług pocztowych i finansowych.
Praktycznie jednak, ze względu ogromny postęp techniczny, musisz posiadać umiejętności
w zakresie obsługi coraz nowocześniejszego sprzętu komputerowego, sieci i programów
informatycznych, sprzętu audiowizualnego.
Komputer w większych placówkach służy także klientom, którzy za jego pomocą mogą
sami dokonać przeglądu interesujących ich pozycji wydawniczych oraz ustalić ich miejsce
w księgarni.
Awans może oznaczać założenie i prowadzenie własnej firmy. W dużych i nowoczesnych
księgarniach można pracować na stanowisku kierownika (księgarni lub działu).

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w księgarniach, antykwariatach, hurtowniach książek oraz
wydawnictwach, w działach marketingu i sprzedaży.
Łatwo zmienić pracę: w sklepie innej branży, w innym mieście, w innym
kraju.
Musisz znać nie tylko książki, które sprzedajesz, ale także wszelkie informatory wydawnicze, nowości, zapowiedzi i katalogi. Powinieneś orientować
się w tematyce sprzedawanych książek.
W pracy będziesz korzystać z wielu narzędzi, maszyn i urządzeń. Są to
katalogi i kartoteki, odtwarzacze płyt kompaktowych, magnetofony i magnetowidy, drukarki i kasy fiskalne. Przede wszystkim jednak musisz biegle
posługiwać się komputerem.
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TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY organizuje proces
sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje
kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje
projekty reklam

Technik
organizacji
reklamy
Sprzedaż produktów i usług
reklamowych

Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowej

Prowadzenie oferty
produktów i usług
reklamowych

Tworzenie przekazu
reklamowego

Prowadzenie sprzedaży
produktów i usług
reklamowych
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Projektowanie środków
reklamowych
Tworzenie planu medialnego
Przygotowywanie środków
reklamowych
Badanie skuteczności reklamy

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi, będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Trafią Ci się wymagający i niezdecydowani klienci.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Praca wymaga kreatywności, wrażliwości estetycznej.

warunki pracy
Godziny pracy technika organizacji reklamy nie są stałe. Zazwyczaj zależą
od okresu przeznaczonego na wykonanie zlecenia obejmującego kampanię reklamową, materiały promocyjne. W przypadku krótkiego okresu
niejednokrotnie jest zmuszony do wykonywania zadania zarówno w
dzień, jak i w nocy, tym samym jego czas pracy często przekracza typowy
8-godzinny dzień pracy.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Głównym miejscem wykonywania pracy są pomieszczenia biurowe, ale
konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami, pracującymi nad projektem reklamowym wymaga od niego częstego
przemieszczania się.
Czynności zawodowe nie mają charakteru rutynowego.

kariera edukacyjna
Wskazana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz dobra
obsługa komputera (programy edycyjne, graficzne) i Internetu.
Ze względu na konieczność częstych wyjazdów i dużą dyspozycyjność
wymagane jest także posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Możesz pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu różnych instytucji, biurach ogłoszeń, działach promocji.
Technik organizacji reklamy powinien umieć posługiwaćsię nowoczesnymi
urządzeniami i sprzętem technicznym, w tym komputerem i specjalistycznymi programami graficznymi.
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Technik
prac biurowych

Technik prac biurowych sporządza dokumenty
jednostki organizacyjnej, prowadzi korespondencję,
organizuje pracę własną i pracę biura. Przygotowuje
narady, zebrania oraz spotkania służbowe.
W codziennej pracy obsługuje maszyny i urządzenia
techniki biurowej oraz systemy informatyczne
stanowiące wyposażenie biura.

Wykonywanie prac biurowych
Sporządzanie
oraz prowadzenie
korespondencji biurowej
Obsługiwanie biura
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Kształcenie wyłącznie
dla niewidomych
i słabowidzących
ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi i powinieneś łatwo nawiązywać kontakty z
nimi.
Powinieneś posiadać zdolności organizacyjne.

warunki pracy
Czas pracy jest unormowany i wynosi 8 godzin. Bywa jednak, że ze względu na przedłużające się spotkania, narady i konferencje może ulec wydłużeniu.
Praca odbywa się tylko w dzień, w godzinach wcześniej ustalonych.
Musisz liczyć się z wyjazdami, ale raczej krótkotrwałymi.
Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Na Tobie będą spoczywać obowiązki dotyczące przygotowywania narad,
spotkań i konferencji pod względem technicznej obsługi (zawiadomienie
uczestników, przygotowanie potrzebnych dokumentów i materiałów, zabezpieczenie sprzętu, itp.), a w szczególnych przypadkach zorganizowanie
poczęstunku.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik
administracji.
Będziesz wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie urządzenia
biurowe jak telefon, komputer, fax, kopiarka. Wymagane są umiejętności
w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem biurowym, audiowizualnym
oraz dyspozycyjności.
Ważna jest także znajomość języków obcych (zwłaszcza gdy firma utrzymuje kontakty międzynarodowe).

kariera zawodowa
Możesz pracować we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospodarczych i pozagospodarczych.
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Technik rachunkowości wykonuje czynności
związane z prowadzeniem rachunkowości w różnego
rodzaju podmiotach, prowadzi ewidencje podatkowe

Technik
rachunkowości

Prowadzenie rachunkowości
Dokumentowanie
i ewidencjonowanie
operacji gospodarczych

Przeprowadzanie i rozliczanie
inwentaryzacji
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Sporządzanie sprawozdania
finansowego i przeprowadzanie
analizy finansowej

Rozliczanie wynagrodzeń i danin
publicznych
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie podatków i innych
danin publicznych
Sporządzanie dokumentów
dotyczących rozliczeń
z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych

ja, ty, my, oni...
Praca wymaga dużej koncentracji, dokładności i systematyczności.
Wykonywane zadania będą dokładnie regulowane przepisami i procedurami.
Od twojej pracy będą zależne inne osoby.

warunki pracy
Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany (8 godzin dziennie),
godziny są stałe, a paca wykonywana jest w dzień i tylko w dni robocze. W
firmach prywatnych zdarza się jednak, iż wymaga się pracy w godzinach
nadliczbowych, co wiąże się z rodzajem jej działalności.
W zawodzie nie ma konieczności wyjazdów i systemu zmianowego.
Cały dzień będziesz pracować siedząc, w pomieszczeniach zamkniętych,
przy komputerze.
Praca technika rachunkowości odbywa się w biurze i opiera się przede
wszystkim na wykorzystaniu komputera oraz innego sprzętu biurowego
(faks, telefon, kopiarka). Niektóre z realizowanych czynności wymagają
wyjścia na zewnątrz: do banku, urzędu skarbowego.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Wykonywana praca jest dość monotonna, nużąca i powtarzalna.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista,
technik administracji.
Musisz sprawnie posługiwać się komputerem i być gotowym do uczenia
się nowych programów.

kariera zawodowa
Możesz pracować w działach finansowych (księgowości) we wszystkich
podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych,
urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej,
prywatnej firmie czy biurze rachunkowym.
Praca w tym zawodzie stwarza możliwość awansu na księgowego, specjalistę, głównego księgowego, samodzielnego księgowego.
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TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
obsługuje klientów w zakresie
przyjmowania, doręczania i wydawania przesyłek,
rozliczeń finansowych, usług bankowych
oraz zadań logistycznych.

Technik
usług pocztowych
i finansowych
Świadczenie usług pocztowych,
finansowych i kurierskich oraz
w zakresie obrotu towarowego
Świadczenie usług
pocztowych i kurierskich
Realizowanie usług
finansowych
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Realizowanie obrotu
towarowego

Wykonywanie zadań
rozdzielczo-ekspedycyjnych
w usługach pocztowych i kurierskich
Opracowywanie przesyłek
Ekspediowanie
i przewóz przesyłek

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny.
Każdy pracownik wykonuje swoje czynności samodzielnie, niezależnie od
pracy innych pracowników.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie dwuzmianowym. Jednak zdarzają się przypadki, że trzeba będzie pracować dłużej.
Cały dzień będziesz pracować na siedząco przed komputerem.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
ekonomista, technik prac biurowych, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor.

kariera zawodowa
Możesz pracować w urzędach i agencjach pocztowych, bankach oraz
firmach ubezpieczeniowych.
Niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
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Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje
transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach
obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe
związane ze sprzedażą oraz sprawy
ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

Technik
handlowiec

Prowadzenie sprzedaży

Prowadzenie działalności handlowej

Organizowanie sprzedaży

Organizowanie działań
reklamowych i marketingowych

Sprzedaż towarów
Zarządzanie działnością
handlową
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Sporządzanie dokumentacji
ekonomiczno-finansowej

Kontynuacja zawodu
sprzedawca
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ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi, w tym z partnerami handlowymi.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Trafią Ci się trudni klienci.
W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji: nazwy produktów i
ich ceny.

warunki pracy
Praca technika handlowca odbywa się w stałych godzinach pracy. Przeciętny czas trwania pracy 8 godzin dziennie. Praca wykonywana jest w
każdy dzień tygodnia.
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, najczęściej w pomieszczeniach
zamkniętych.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków
odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej
transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.
W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu
biurowego.
Atutem do podjęcia tej pracy może być posiadanie prawa jazdy oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia,
sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.
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