
Instrukcja (strona 1)

Profiler zawodowy to narzędzie do planowania Twojej przyszłości.

Możesz wykorzystać je do zaplanowania miejsca, w którym znajdziesz się za 10 lat.

Na kolejnych stronach znajdziesz opisy zawodów. 

Przedstawione zawody zostały wybrane przez uczestników projektu „…” – uczniów i uczennice 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każda z tych osób zaczęła swoją ścieżkę zawodową stażem w 
wybranej profesji. 

A w którym zawodzie Ty będziesz czuć się dobrze?

Teraz wybór jest Twój.

Strony 2-20: opisy zawodów

Strona 21: informacja gdzie szukać

Wewnętrzna strona okładki końcowej– logotypy i stopka redakcyjna (albo zamiennie z wewnętrzną 
stroną okładki początkowej

Str 2 

Cover:

Zdjęcie: dziewczyna lat 16

Monika Kowalska lat: 16

Recepcjonistka hotelowa

Warto pomyśleć o zawodzie recepcjonisty hotelowego jeśli:

- lubisz poznawać nowych ludzi, czujesz się swobodnie wśród nieznanych 
Ci osób,

- trudno wyprowadzić Cię z równowagi, potrafisz zachować spokój w 
różnych sytuacjach, 

- lubisz dbać o swój wygląd zewnętrzny,

- często się uśmiechasz,

- lubisz pomagać innym, udzielać rad i informacji,



- potrafisz nawiązywać rozmowę, umiesz słuchać, 

- potrafisz w grzeczny sposób odmówić, wyrazić swoją opinię,

- jesteś osobą punktualną, 

- jesteś  osobą uprzejmą  i znasz zasady dobrego zachowania,

-  potrafisz robić kilka rzeczy naraz,

- lubisz uczyć się obcych języków.

Strona 3

Cover: Zdjęcie luksusowego hotelu

Zdjęcie: dziewczyna lat 26 – w eleganckiej bluzce/uniformie

Monika Kowalska lat: 26

• Kim chcesz być? Recepcjonista hotelowy jest odpowiedzialny za opiekę nad gośćmi 
hotelowymi od momentu ich powitania w hotelu do końca pobytu. Recepcjonista 
kieruje gości do odpowiednich pokoi, pomaga w razie trudności, doradza i wspiera w 
załatwianiu spraw. Do obowiązków recepcjonisty należy zazwyczaj prowadzenie 
dokumentacji i dbałość o płatności, a także współpraca z resztą zespołu oraz 
koordynowanie pracy służby hotelowej. Często recepcjonista zajmuje się również 
obsługą telefoniczną - sprzedaje ofertę hotelu, dokonuje rezerwacji oraz udziela 
informacji.

• Wymagania: Aby zostać recepcjonistą hotelowym potrzebne jest wykształcenie 
minimum średnie. Mile widziane jest technikum hotelarskie (trwa 4 lata), a w 
przypadku wykształcenia wyższego uzupełnione studiami na kierunkach związanych z 
hotelarstwem i turystyką (3 lata - licencjat i 2 lata dla uzyskania tytułu magistra). 
Recepcjoniście potrzebna jest znajomość języków obcych - zazwyczaj przynajmniej 
języka angielskiego

Strona 4

Cover: Zdjęcie auta luksusowego/motoru

Zdjęcie: chłopak lat 15

Dawid Nowak lat: 15

Warto pomyśleć o zawodzie blacharza samochodowego jeśli:

- interesujesz się motoryzacją (np. znasz i umiesz rozróżniać marki i modele 
samochodów, czytasz literaturę na ten temat, lubisz składać modele samochodów 
itp.),



- lubisz reperować uszkodzone rzeczy (np. zabawki), sprzęty (np. AGD, rower), 
majsterkować itp.,

- potrafisz odczytywać i wykorzystywać w praktyce schematy i instrukcje (np. przy 
składaniu mebli),

- lubisz fizyczną pracę, jesteś osobą sprawną fizycznie, szczególnie jeśli chodzi o siłę i 
sprawność manualną rąk,

- posiadasz dobrze rozwiniętą "koordynację wzrokowo – ruchową",  czyli potrafisz 
pod kontrolą wzroku precyzyjnie kontrolować czynności ruchowe. Chodzi o to, aby 
ręka niejako "słuchała" oka w  czynnościach typu rysowanie, manipulowanie, 
składanie, dopasowywanie itp.,

- posiadasz „wyobraźnię przestrzenną”, czyli potrafisz w wyobraźni zobaczyć, czy 
różne rzeczy (np. części maszyny) pasują do siebie, 

- jesteś osobą kreatywną, systematyczną i dokładną,

- jesteś osobą odporną na hałas, podczas pracy nie przeszkadza ci kurz i pył.

Strona 5

Cover: Zdjęcie warsztatu albo zabytkowych aut

Zdjęcie: chłopak lat 25 – kojarzące się z mechanikiem – np. w ubraniu roboczym?

Dawid Nowak lat: 25

 Kim chcesz być: Blacharz samochodowy zajmuje się naprawą elementów nadwozia 
samochodowego - np. montażem i demontażem karoserii, kompleksowymi naprawami 
uszkodzonej karoserii i zderzaków, renowacją i konserwacją aut. Przy pracy blacharz 
samochodowy posługuje się narzędziami monterskimi, a także sprzętem do obróbki, 
skrawania, spawania i szlifowania. W warsztacie blacharz współpracuje z mechanikiem i 
lakiernikiem samochodowym. Niektórzy blacharze specjalizują się w naprawach konkretnych 
marek albo w pracy przy samochodach specjalistycznych - np. turystycznych czy 
zabytkowych.

 Wymagania: Aby zostać blacharzem samochodowym potrzebne jest ukończenie przynajmniej 
szkoły zawodowej w zawodzie blacharz samochodowy (szkoła trzyletnia). Uzupełnienie może 
stanowić technikum w zawodach związanych z naprawą samochodów lub specjalistyczne 
kursy - np. renowacji zabytkowych samochodów. Wielu pracodawców wymaga 
potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Jest to możliwe przez zdanie egzaminu 
czeladniczego (po wcześniejszym ukończeniu szkoły i praktycznej nauki zawodu w warsztacie) 
albo egzaminu mistrzowskiego, który stanowi następny etap specjalizacji.



Strona 6

Cover: zdjęcie ogródka przydomowego albo rośliny w doniczce

Zdjęcie: dziewczyna 14 lat

Basia Adamiak lat: 14

Warto pomyśleć o zawodzie architekta krajobrazu jeśli:

- interesujesz się  ogrodnictwem, biologią, przyrodą i ochroną środowiska, oglądasz 
programy przyrodnicze i o ogrodnictwie, czytasz tematycznie związaną literaturę,

- umiesz rozróżniać gatunki roślin,

- lubisz uprawiać, pielęgnować, obserwować rozwój  drzew, krzewów, trawnika, 
ogrodu, roślin doniczkowych itp.,

-  posiadasz poczucie estetyki, umiesz łączyć kolory, dobierać kompozycje, zmieniać 
wystrój, ozdabiać swoje otoczenie,

- lubisz pracować  na powietrzu, nie przeszkadza Ci zła pogoda,

- umiesz patrzeć przestrzennie, potrafisz ułożyć kompozycję, zaplanować coś w 
wyobraźni,

- umiesz rysować „technicznie”, potrafisz narysować schemat, plan, kompozycję,

- jesteś  osobą systematyczną, dobrze zorganizowaną, konsekwentną w działaniu.

Strona 7

Cover: zdjęcie parku albo ogrodu społecznego

Zdjęcie: dziewczyna 24 lata

Barbara Adamiak lat: 24

 Kim chcesz być?
Architekt krajobrazu tworzy projekty zagospodarowania terenów zielonych, 
obiektów architektury krajobrazu czy terenów wiejskich. Zadaniem architekta 
krajobrazu może być zaprojektowanie parku, wybranie gatunków drzew 
odpowiednich do zasadzenia w mieście, czy tworzenie ogrodów przy prywatnych 
rezydencjach. Architekt krajobrazu znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie zlecane 
jest projektowanie terenów zielonych: w instytucjach publicznych, prywatnych 
pracowniach, administracji państwowej.

• Wymagania: Przygotowanie do zawodu architekta krajobrazu można rozpocząć na 
poziomie szkoły średniej w technikum architektury krajobrazu (4 lata) lub szkole 
policealnej (2 lata). Dostępne są także kursy doszkalające. Tytuł architekta krajobrazu 
przysługuje jednak absolwentom uczelni wyższych na kierunku architektura 



krajobrazu (3,5 roku studiów inżynierskich + 2 lata studiów magisterskich). Na 
poziomie magisterskim możliwe jest wybranie specjalizacji, np.  projektowanie 
obiektów architektury krajobrazu, parków, ośrodków wypoczynkowych, skwerów, 
placów, czy terenów wiejskich.

Strona 8

Cover: zdjęcie parku albo ogrodu społecznego

Zdjęcie: chłopak 15 lat

Marek Wiśniewski lat: 15

Warto pomyśleć o zawodzie księgowego jeśli:

- w szkole lubisz przedmioty ścisłe, jesteś dobry/a z matematyki, umiesz szybko 
przeprowadzać różne obliczenia, kalkulator nie ma przed tobą tajemnic,

- potrafisz skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę,

- lubisz robić różne wykresy, zestawienia, schematy,

-  potrafisz analizować postawione przed  tobą zadania, jesteś osobą dociekliwą i 
poszukujesz rozwiązań,

- umiesz szybko podejmować przemyślane decyzje,

- jesteś osobą samodzielną, wykazujesz inicjatywę, potrafisz również współpracować 
w zespole,

- jesteś osobą dokładną i cierpliwą, wytrwale dążysz do celu,

- potrafisz rozplanować tak sobie pracę, aby zrealizować cel w założonym czasie.

Strona 9

Cover: zdjęcie parku albo ogrodu społecznego

Zdjęcie: chłopak 25 lat

Marek Wiśniewski lat: 25

Kim chcesz być?

• Księgowy/a zajmuje się prowadzeniem, sprawdzaniem, analizowaniem rachunków 
oraz zapisywaniem ich do ksiąg rachunkowych. Księgowy wprowadza dokumenty do 
systemu, przyjmuje i rozlicza faktury oraz podatki. Księgowy pracuje z wszystkimi 
finansami firmy. Księgowi pracują u różnych pracodawców - od urzędów, przez 



wszelkie firmy handlowo-usługowe, po najmniejsze nawet sklepiki. Każda firma i 
instytucja potrzebuje osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rachunkowe.

• Wymagania:

Aby zostać księgowym/ą potrzebne jest wykształcenie kierunkowe: technikum (4 
lata) lub studium policealne (1-2 lata) w zawodach związanych z rachunkowością, 
ekonomią lub finansami. Wiele firm wymaga odpowiedniego wykształcenia wyższego 
lub specjalistycznych kursów. Ważna jest sprawna obsługa komputera oraz 
kompetencje matematyczne.

Strona 10

Cover: otwarta szafa z wiszącymi ubraniami

Zdjęcie: dziewczyna 14 lat

Ania Kozłowska lat: 14

Warto pomyśleć o zawodzie sprzedawcy jeśli:

-  umiesz liczyć, dobrze liczysz w pamięci, potrafisz sprawnie korzystać z kalkulatora, 
terminala płacowego, konta bankowego, bankomatu itp.,

0 - nie przeszkadza Ci praca w szybkim tempie,

- potrafisz wykonać zadanie pod presją czasu,

1 - umiesz planować swoje wydatki,

2 -  lubisz pracę z ludźmi,

3 - potrafisz prowadzić uprzejmą rozmowę,

4 - jesteś osobą opanowaną – trudno wyprowadzić Cię z równowagi,

- potrafisz opisywać, segregować  i odpowiednio układać  rzeczy  np. ubrania, 
jedzenie, chemię gospodarczą itp. ,

- możesz pracować przez dłuższy czas w jednej pozycji (np. na stojąco lub na 
siedząco).

Strona 11

Cover: mix markowych ubrań, modelki?

Zdjęcie: dziewczyna 24 lata



Anna Kozłowska lat: 24

Kim chcesz być?

• Sprzedawca  to  osoba  sprzedająca  produkty  –  pracująca  w  handlu  na  drobnych 

stoiskach  targowych,  w  sklepach  i  marketach  albo  w  hurtowniach.  Głównym 

zadaniem  sprzedawcy  jest  sprawna  i  kulturalna  obsługa  klienta.  Do  zadań 

sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie 

ich do sprzedaży. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest praca na kasie 

oraz rozliczanie i  zabezpieczanie utargu.  Do obowiązków sprzedawcy należy także 

przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu. 

• Wymagania: Aby zostać sprzedawcą potrzebne jest wykształcenie przynajmniej 
zawodowe w zawodzie sprzedawca (2 lata szkoły zawodowej). Przy sprzedaży 
produktów specjalistycznych albo luksusowych przydatna może być wiedza i 
wykształcenie z danego zakresu - np. elektroniki, AGD czy mody.

Strona 12

Cover: znak Hollywood albo Disneyland albo jakaś inna marka

Zdjęcie: chłopak 16 lat

Bartek Pawlak lat: 16

Warto pomyśleć o zawodzie specjalisty ds. marketingu jeśli:

- jesteś osobą twórczą - napisanie wypracowania, stworzenie prezentacji, wypowiedź 
na jakiś temat nie stanowi dla ciebie problemu,

- masz bogatą wyobraźnię i jesteś osobą kreatywną - czyli szybko wpadasz na dobre i 
oryginalne pomysły, znajdujesz nowe rozwiązania,

- umiesz budować swój wizerunek,  potrafisz wywołać tzw. „dobre pierwsze 
wrażenie”,

- potrafisz nawiązywać rozmowę, umiesz słuchać i analizować  to, co inni mają Ci do 
powiedzenia,

- jesteś osobą pewną siebie i opanowaną, 

- potrafisz skutecznie przekonać innych co do twoich racji, 



- lubisz działać w grupie, wspólnie coś tworzyć, szybko odnajdujesz się w nowym 
towarzystwie,

- potrafisz i lubisz  szybko uczyć się nowych rzeczy, dokształcać się.

Strona 13

Cover: z inspirującym cytatem po angielsku 

Zdjęcie: chłopak 26 lat pod krawatem

Bartosz Pawlak lat: 26

Kim chcesz być?

• Specjalista ds. marketingu to osoba, która zajmuje się promocją produktów i usług 
tak, by były one chętnie kupowane przez klientów. Robi się to np. przez 
organizowanie akcji marketingowych, promocyjnych i kampanii reklamowych, za 
pomocą odpowiedniego ustawienia towaru na półkach, budowania podejścia 
sprzedawcy do klienta. Specjalista ds. marketingu może zajmować się także 
sprzedażą przestrzeni reklamowej lub budowaniem marki produktu czy firmy. Osoba 
na tym stanowisku musi umieć sprzedać każdy produkt, choć nie jest handlowcem. 
Miejscem pracy specjalisty ds. marketingu może być firma handlowa, sklep, czy 
agencja reklamowa.

• Wymagania: Aby zostać specjalistą ds. marketingu przydatne jest wykształcenie 
kierunkowe. Może być to szkoła średnia o profilu reklamowym lub marketingowym 
(3-4 lata), szkoła policealna (1-2 lata) lub wyższe studia np. na kierunku "Marketing i 
Zarządzanie" (3 lata licencjat + 2 lata studiów magisterskich). Ważna jest także 
praktyczna wiedza na temat produktów i promocji oraz umiejętność 
wykorzystywania nowoczesnych technologii, reklamy w Internecie, etc.

Strona 14

Cover: coś komputerowego – np. literki/cyferki z Matrixa?

Zdjęcie: dziewczyna 15 lat

Iwona Markowska lat: 15

Warto pomyśleć o zawodzie specjalisty ds. IT jeśli:

- lubisz pracować z komputerami, potrafisz np.  rozpoznać i nazwać  poszczególne 
części komputera, zainstalować odpowiednio dobrane oprogramowanie itp.,



- posiadasz podstawową wiedzę z zakresu informatyki,  podążasz za nowościami w tej 
dziedzinie (sprzęt i oprogramowanie: laptopy, tablety i inny sprzęt, różne systemy 
operacyjne, programowanie, osprzęt komputerowy itp.),

- lubisz analizować schematy różnych rzeczy, ich sposoby działania, jesteś osobą 
dociekliwą,

- potrafisz i lubisz  szybko uczyć się nowych rzeczy,

- w szkole lubisz przedmioty ścisłe i techniczne oraz  język obcy (najlepiej j. angielski),

- jesteś osobą cierpliwą, dokładną i systematyczną,

- potrafisz się koncentrować, jasno i logicznie formułować myśli,

- potrafisz podejmować szybko trafne decyzje, działać pod presją czasu.

Strona 15

Cover: komputer na biurku z kubkiem kawy/albo coś w tym stylu

Zdjęcie: dziewczyna 25 lat w koszuli

Iwona Markowska lat: 25

Kim chcesz być?

• Specjalista do spraw IT to osoba, która odpowiedzialna jest za prawidłową pracę 
systemów komputerowych w danej firmie. Pracownik na tym stanowisku jest 
odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i 
konfiguracje sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach 
działu IT.

• Aby zostać specjalistą do spraw IT potrzebne jest wykształcenie o profilu 
informatycznym. Może być to technikum informatyczne (4 lata), większość firm 
wymaga jednak ukończonych studiów wyższych na kierunku informatyka (3,5 roku - 
studia inżynierskie + 2 lata studia magisterskie). Ponadto specjalista ds. IT musi znać 
język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. 

Strona 16

Cover: zdjęcie potrawy

Zdjęcie: chłopak 16 lat

Michał Woźniak lat: 16



Warto pomyśleć o zawodzie kucharza jeśli:

- posiadasz rozwinięty zmysł smaku i węchu, czyli potrafisz rozróżnić poszczególne 
smaki i zapachy,

- przygotowywanie posiłków sprawia Ci przyjemność, lubisz  dekorować potrawy, 
dbać o ich wygląd, 

- znasz i stosujesz zasady higieny kuchni,

- jesteś osobą kreatywną, lubisz poznawać nowe smaki, tworzyć je i mieszać, 

- masz zmysł estetyczny i zdolności manualne,  np. potrafisz ułożyć coś w ładną, 
przyciągająca kompozycję,

-  jesteś osobą zręczną – np. umiesz szybko i odpowiednio przygotować (np. pokroić) 
jakiś produkt spożywczy,

- potrafisz wykonać zadanie pod presją czasu i jesteś osobą odporną na długotrwały 
wysiłek,

- lubisz działać w grupie, wspólnie coś tworzyć,

- masz podzielną uwagę, potrafisz robić wiele rzeczy naraz,

- bez problemu obsługujesz drobny sprzęt AGD (mikser, ekspres do kawy, młynek, 
zmywarkę, spieniacz do mleka itp.),

- możesz pracować długo w jednej pozycji – np. na stojąco.

Strona 17

Cover: zdjęcie restauracji albo elegancko nakrytego stołu

Zdjęcie: chłopak 26 lat (w białym fartuchu i/lub czapce kucharskiej)

Michał Woźniak lat: 26

Kim chcesz być?

• Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw. Poza samym 
przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej 
formie. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej 
jakości, właściwe przechowywanie produktów oraz urządzenia kuchenne. Kucharz 
sprawuje także nadzór nad pracą w kuchni oraz zajmuje się układaniem menu i 
zarządzaniem wydatkami kuchennymi. Miejscem pracy kucharza mogą być 
restauracje, hotele, bary, stołówki, pokłady statków. Można także zająć się 
działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.



• Wymagania: Aby zostać kucharzem potrzebne jest przede wszystkim wyczucie 
smaku. Zawód kucharza można zdobyć w szkole gastronomicznej - zawodowej (2 
lata) lub technikum (4 lata). Nauka w takiej szkole kończy się egzaminem z nauki 
zawodu oraz uzyskaniem dyplomu. Naukę w tym kierunku oferują także niektóre 
szkoły wyższe. Najważniejsze są jednak praktyki, które odbywa się w restauracjach. 
Praktyczne doświadczenie jest kluczowe na drodze zawodowej kucharza. Można być 
świetnym kucharzem bez ukończonych szkół, ale posiadanie wykształcenia jest 
dodatkowym atutem.

Strona 18

Cover: logo I love coffee, albo kubek z kawą i napisem, albo młoda osoba z kubkiem kawy

Zdjęcie: dziewczyna 15 lat

Dorota Jankowska lat: 15

Warto pomyśleć o zawodzie baristy jeśli:

- lubisz kawę, interesują Cie sposoby parzenia, gatunki kawy itp.,

- posiadasz rozwinięty zmysł smaku i węchu, czyli potrafisz rozróżnić poszczególne 
smaki i zapachy,

- lubisz poznawać nowe smaki, tworzyć je i zmieniać,

- potrafisz nawiązywać rozmowę, umiesz słuchać,

- potrafisz wykonać zadanie pod presją czasu, 

- znasz i stosujesz zasady higieny kuchni,

- jesteś osobą uprzejmą i cierpliwą w stosunku do innych,

- masz zmysł estetyczny i zdolności manualne,  np. potrafisz ułożyć coś w ładną, 
kompozycję, lubisz przyozdabiać potrawy/napoje itp., 

- bez problemu obsługujesz drobny sprzęt AGD (mikser, ekspres do kawy, młynek, 
zmywarkę, spieniacz do mleka itp.).
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Cover: kawy z pianką i dekoracjami

Zdjęcie: dziewczyna 25 lat

Dorota Jankowska lat: 25

Kim chcesz być?



• Barista jest specjalistą od parzenia i podawania kawy. Barista posiada wiedzę na 
temat kawy, a także o sposobach jej przygotowywania. Barista potrafi przygotować 
kawy artystyczne - np. z dodatkami, wielowarstwowe, ozdobione obrazkami na 
piance z mleka. Poza obsługą klientów do obowiązków baristy należy także dbanie o 
sprzęt, wybór produktów, nadzór nad przechowywanym towarem oraz odpowiednie 
magazynowanie.

• Wymagania:  Dobrą podstawą dla zawodu baristy jest przygotowanie w gastronomii 
(np. szkoła zawodowa – 2 lata lub technikum – 4 lata), nie jest to jednak wymóg 
konieczny. Kwalifikacje baristy uzyskuje się na kursach baristycznych, które maja 
różną formę - od warsztatów weekendowych po długoterminowe kursy 
specjalistyczne. Zazwyczaj są one płatne i prowadzone poza systemem szkolnym. 
Warto wybrać kurs prowadzony przez renomowaną instytucje, którego certyfikat 
będzie uznawany przez pracodawców. 
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Cover: 

Zdjęcie: chłopak 14 lat

Piotr Pietrzak lat: 14 lat

Warto pomyśleć o zawodzie operatora ciężkiego sprzętu jeśli:

- masz uzdolnienia techniczne  i lubisz wiedzieć jak działają urządzenia, maszyny itp.,

- potrafisz wykonywać precyzyjne prace i zadania,

- jesteś osobą zrównoważoną i odpowiedzialną, respektujesz regulaminy, przepisy 
itp.,

- masz podzielną uwagę, czyli potrafisz zarówno być skoncentrowany na czymś jak i 
widzisz, słyszysz, reagujesz na to co się naokoło Ciebie dzieje,

-umiesz przewidywać konsekwencję swoich działań,

- masz dobry wzrok, czyli prawidłowo oceniasz odległości, widzisz głębię, kolory itp.,

- jesteś osobą sprawną fizycznie, masz prawidłowo rozwinięty zmysł równowagi, nie 
masz lęku wysokości, przestrzeni, nie boisz się małych, ciasnych pomieszczeń,

- kiedy wykonujesz jakieś zadanie, nie przeszkadzają ci trudne warunki panujące 
wokół
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Cover: ciężki sprzęt albo budowa (wysoka konstrukcja) albo autostrada



Zdjęcie: chłopak 24 lata w kasku

Piotr Pietrzak lat: 24

• Kim chcesz być?
Operator sprzętu ciężkiego wykonuje roboty ziemne, budowlane i drogowe, sterując 
maszynami lub innymi urządzeniami mechanicznymi. Mogą to być np.: koparki, 
spycharki, młoty mechaniczne, pogłębiarki, maszyny do robót drogowych, betoniarki, 
wyładowarki wagonów czy maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów. Operatorzy 
sprzętu ciężkiego mają zatem różne kwalifikacje oraz pracują w różnorodnych 
warunkach i obszarach gospodarki. Operatorzy sprzętu ciężkiego pracują w firmach 
budowlanych, kopalniach, a często prowadzą własną działalność.

• Wymagania: Operatorem sprzętu ciężkiego może zostać osoba po ukończeniu kursu 
kwalifikacyjnego oraz posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lut C, T) - 
jeśli operator obsługuje maszyny włączające się do ruchu drogowego. Kursy kończą 
się egzaminem pozwalającym uzyskać uprawnienia operatorskie I, II lub III klasy. 
Podniesienie kwalifikacji wymaga doświadczenia, ale daje szansę na awans 
zawodowy i wyższe zarobki.
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Jeśli chcesz dosiedzieć się więcej, o tym jak zdobyć dobry zawód, poradzić się doradcy zawodowego 
lub znaleźć pomoc w wyborze zawodu dla Ciebie, zajrzyj na:

- Młodzieżowe Biura Pracy – www.mbp.ohp.pl,

- Urzędy Pracy w całej Polsce – www.praca.gov.pl,

- Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego – www.zdzz.pl,

lub znajdź miejsce w swojej najbliższej okolicy.

Wpisz w Google:

Klub Pracy, 

Młodzieżowe Centrum Kariery, 

Mobilne Centrum Kariery Zawodowej, 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

+ nazwa Twojej miejscowości.

Wybór należy do Ciebie!

http://www.zdzz.pl/
http://www.praca.gov.pl/
http://www.mbp.ohp.pl/

