Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Charakterystyka zawodu
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych instaluje, zabezpiecza i konserwuje urządzenia telekomunikacyjne. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie kanalizacji teletechnicznej i okablowania strukturalnego,
2) wykonywanie pomiarów i naprawy torów telekomunikacyjnych,
3) instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 2

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż torów i urządzeń
telekomunikacyjnych (instalacja urządzeń telekomunikacyjnych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

4 205 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, serwisant sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w Nowym Sączu i powiecie suskim.

4%

STAŁE OD 2015 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 12

MAX

MIN

Umiejętności trudno dostępne: wiedza o branży.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 53,9%

Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydat na stanowiska, na których może pracować monter
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien znać zagadnienia związane z wykonywaniem
robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Istotna jest przede
wszystkim znajomość technologii światłowodowej. Idealny kandydat powinien także posiadać umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz dokumentacja techniczną.
Dodatkowy atut stanowi doświadczenie w pracy instalatora. Spośród kompetencji miękkich,
pracodawcy najbardziej cenią zaangażowanie w powierzone zadania. Oczekiwana jest także
odpowiedzialność, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.
Kluczowe umiejętności: posługiwanie się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu
mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; wykonywanie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów
ideowych i montażowych; dobieranie metod i przyrządów do pomiaru parametrów układów
elektrycznych i elektronicznych; instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

WZROST OD 2015 r. o 20%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 6

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

Technik informatyk 351203
Charakterystyka zawodu
Technik informatyk zajmuje się montowaniem oraz eksploatacją systemów komputerowych, tworzeniem stron WWW, baz
danych oraz aplikacji desktopowych, internetowych i mobilnych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
2) wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,
3) projektowanie, tworzenie, administracji i użytkowania baz danych,
4) programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
5) projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 9 222

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole policealnej oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (serwis i obsługa komputerów, wykonanie lokalnej sieci komputerowej), Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (programowanie aplikacji, tworzenie
stron internetowych i baz danych).
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wykazało, iż w głównej mierze to praktyki zawodowe nie spełniły oczekiwań respondentów
dotyczących kształcenia w zawodzie technik informatyk. Respondenci często wskazywali na
niską jakość praktyk zawodowych oraz przestarzały program nauczania. Absolwenci
oczekiwali praktyk w warunkach rzeczywistego zakładu pracy.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

5 161 zł

WZROST OD 2015 r. o 16,4%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 87

MAX

14%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: informatyk, programista, serwisant, sprzedawca.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach proszowickim i suskim. Nadwyżka osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, bocheńskim oraz gorlickim.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy od kandydatów posiadających ten zawód
oczekują najczęściej doświadczenia w konfigurowaniu i administrowaniu systemami operacyjnymi. Często wymaga się także znajomości technologii sieciowych oraz zagadnień
z zakresu bezpieczeństwa danych i sieci oraz administracji sieciami komputerowymi. Atutem
jest umiejętność serwisowania komputerów, serwerów oraz podobnych urządzeń. Technik
informatyk powinien znać język angielski oraz posiadać umiejętność posługiwania się
dokumentacją techniczną. Bardzo często mile widziana jest również znajomość języka SQL
oraz baz danych ORACLE/MSSQL. Pożądanymi kompetencjami miękkimi są natomiast:
dociekliwość, umiejętność szukania rozwiązań oraz analitycznego myślenia, a także komunikatywność oraz dobra organizacja pracy własnej.

SPADEK OD 2015 r. o 29,3%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 439

MAX

MIN

Kluczowe umiejętności: dobieranie elementów i konfiguracji systemu komputerowego;
dobieranie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań; stosowanie
zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego; projektowanie, tworzenie,
administracja i użytkowanie baz danych; programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych; projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią; umiejętność analitycznego myślenia; znajomość języka angielskiego.
Umiejętności trudno dostępne: projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz
danych; projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania
treścią.

SPADEK OD 2015 r. o 29,8%

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
Charakterystyka zawodu
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej montuje, uruchamia oraz naprawia instalacje telewizji satelitarnej,
kablowej i naziemnej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
2) utrzymanie w ruchu i konserwowanie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
3) naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
4) montowanie i uruchamianie poza budynkowych sieci szerokopasmowych,
5) utrzymania w ruchu, konserwowania i naprawa poza budynkowych sieci szerokopasmowych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji
związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (wykonanie montażu kabli,
uruchomienie urządzeń abonenckich, wykonywanie diagnozy i okresowych przeglądów),
Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (instalowanie sieci pozabudynkowych oraz elementów dla mediów transmicyjnych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 978 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: monter szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, miechowskim, tarnowskim, bocheńskim, myślenickim, suskim i w Tarnowie. Natomiast nadwyżkę osób poszukujących pracy notuje
się w powiecie chrzanowskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Brak ofert pracy nie pozwolił na dokonanie analizy rynku dla zawodu.
Kluczowe umiejętności: posługiwanie się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu
mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; wykonywanie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów
ideowych i montażowych; montowanie i uruchamianie instalacji telewizji sanitarnej, kablowej i naziemnej; utrzymanie w ruchu i konserwowania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej; montowanie i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych.
Umiejętności trudno dostępne: montowanie i uruchamianie instalacji telewizji sanitarnej,
kablowej i naziemnej; znajomość przepisów BHP.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik teleinformatyk 351103
Charakterystyka zawodu
Technik teleinformatyk odpowiedzialny jest za montowanie i eksploatację technologii transmisji danych oraz projektowanie, administrowanie, wdrażanie i konserwowanie systemów teleinformatycznych. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) instalowanie, uruchamianie i utrzymania terminali i sieci dostępowych,
2) wykonywanie i utrzymanie sieci komputerowych,
3) montowanie i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych,
4) instalowanie i eksploatacja systemów głosowej transmisji danych,
5) administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 678

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole policealnej oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż, uruchamianie
oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (instalowanie, uruchamianie
i utrzymanie systemów komputerowych), Administrowanie sieciowymi systemami
operacyjnymi i sieciami (wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu).
Z badania losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wynika, iż mankamentem kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk jest zbyt mała ilość
zajęć praktycznych. Pojawiły się również opinie, iż na zajęciach pracowało się na przestarzałym sprzęcie, co nie pozwoliło na odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 763 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 3,8%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 5

MAX

14%

MIN

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: teleinformatyk, serwisant utrzymania sieci telekomunikacyjnych.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach krakowskim, bocheńskim, myślenickim
i w Krakowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż kandydat na stanowiska, na których może pracować technik
teleinformatyk powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu teleinformatyki. Pracodawcy
oczekują przede wszystkim znajomości systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Atutem będzie umiejętność oraz doświadczenie w zakresie ich administrowania. Wymaga się
także umiejętności instalacji różnego rodzaju oprogramowania oraz znajomości języka
angielskiego. Cenna jest również umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

WZROST OD 2015 r. o 20%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 16

MAX

Kluczowe umiejętności: dobieranie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych
zadań; stosowanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego; posługiwanie się terminologią dotyczącą sieci komputerowych; wykonywanie i utrzymanie sieci
komputerowych; montowanie i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych; administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.
Umiejętności trudno dostępne: administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

MIN

WZROST OD 2015 r. o 14,3%

Technik telekomunikacji 352203
Charakterystyka zawodu
Technik telekomunikacji jest odpowiedzialny za administrowanie, wdrażanie i konserwowanie systemów telekomunikacyjnych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik telekomunikacji powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) montowanie kanalizacji teletechnicznej i okablowania strukturalnego,
2) wykonywanie pomiarów i naprawy torów telekomunikacyjnych,
3) instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
4) uruchamiania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych,
5) uruchamianie i utrzymania telekomunikacyjnych sieci dostępowych i rozległych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 121

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole policealnej oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych (montaż i konserwacja traków telekomunikacyjnych), Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (uruchamianie i utrzymywanie sieci
dostępowych i rozległych).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 655 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby
z danym zawodem: pracownik telekomunikacji,
monter sieci telekomunikacyjnej, serwisant
utrzymania sieci telekomunikacyjnych.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiecie bocheńskim.

SPADEK OD 2015 r. o 9,7%

14%
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: stosowanie programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań; dobieranie metod i przyrządów do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; uruchamianie i utrzymanie sieci
telekomunikacyjnych.

SPADEK OD 2015 r. o 92,3%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 34

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 46%

Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydat na stanowiska, na których może pracować technik
telekomunikacji powinien znać zagadnienia związane z wykonywaniem czynności instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Istotna jest także znajomość
technologii światłowodowej. Idealny kandydat powinien także posiadać umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz dokumentacją techniczną. Dodatkowy atut stanowi
doświadczenie w pracy w branży telekomunikacyjnej. Spośród kompetencji miękkich, pracodawcy najbardziej cenią zaangażowanie w powierzone zadania. Oczekiwana jest także odpowiedzialność, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.

Umiejętności trudno dostępne: wykonywanie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; dobieranie metod i przyrządów do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych.

Technik tyfloinformatyk 351204
Charakterystyka zawodu
Technik tyfloinformatyk konfiguruje stanowiska komputerowe dla osób z niepełnospawnością wzrokową. Absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowanie i przygotowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową,
2) konfigurowanie i obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej,
3) konfigurowanie stanowiska komputerowego, dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, do korzystania z zasobów sieci komputerowej,
4) prowadzenie instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym
i programami użytkowymi.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 26

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2- letniej szkole policealnej oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (obsługi oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich oraz
konfigurowanie systemów i sieci komputerowych).
W ocenie jakości kształcenia w zawodzie technik tyfloinformatyk pojawiły się opinie, iż
praktyka zawodowa nie spełniła oczekiwań absolwentów.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

5 160 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

14%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

SPADEK OD 2015 r. o 23,5%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

MIN

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: tyfloinformatyk.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach proszowickim i suskim. Nadwyżka osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, bocheńskim oraz gorlickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Brak ofert pracy nie pozwolił na dokonanie analizy rynku dla zawodu.
Kluczowe umiejętności: dobieranie elementów i konfiguracji systemu komputerowego;
stosowanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego; charakteryzowanie informatycznych systemów komputerowych; charakteryzowanie rodzajów
oprogramowania; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie
zadań; projektowanie i przygotowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową; konfigurowanie i obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej; znajomość języka angielskiego.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 1

Umiejętności trudno dostępne: charakteryzowanie urządzeń sieciowych; prowadzenie
instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej
w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi; konfigurowanie stanowiska komputerowego, dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, do korzystania
z zasobów sieci komputerowej; znajomość języka angielskiego.

