Sprzedawca 522301
Charakterystyka zawodu
Sprzedawca obsługuje klientów, realizuje transakcje kupna i sprzedaży oraz przygotowuje towar do sprzedaży. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
2) wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 290

MAX

MIN

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: Prowadzenie sprzedaży
(organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów).
Wyniki badania losów absolwentów szkół zawodowych województwa małopolskiego w większości wskazują na zbyt małą ilość zajęć praktycznych, w szczególności z zakresu obsługi
klienta i kasy fiskalnej.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 297 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 17,7%

STAŁA

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 6 592

MAX

Prognozowana
liczba
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: sprzedawca, kasjer, przedstawiciel handlowy
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w powiatach suskim i myślenickim. Deficyt osób
poszukujących pracy w powiatach chrzanowskim,
krakowskim, miechowskim, wielickim, tatrzańskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu i w Krakowie. Prognozowana na 2018 rok nadwyżka osób
poszukuących pracy w powiatach proszowickim
i gorlickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

WZROST OD 2015 r. o 9,4%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 7 780

MAX

Analiza ofert pracy wykazała, iż osoby legitymujące się zawodem sprzedawcy powinny być
przede wszystkim komunikatywne. Dla pracodawców ważna jest łatwość w nawiązywaniu
kontaktów oraz wysoka kultura osobista. Sprzedawca powinien także posiadać umiejętność
pracy w zespole oraz obsługi komputera i kasy fiskalnej. W ofertach pracy niejednokrotnie
pojawiał się też wymóg pełnej dyspozycyjności, rozumianej jako gotowość do pracy
zmianowej (także w weekendy). Atutem dla pracodawców jest także odpowiedzialność oraz
uczciwość. Absolwenci szkół kształcących w zawodzie sprzedawca powinni być zorientowani
na realizację celów sprzedażowych.
Kluczowe umiejętności: znajomość i stosowanie przepisów dotyczących praw konsumenta; znajomość i przestrzeganie procedur postępowania reklamacyjnego; znajomość
technik przygotowania towarów do sprzedaży; znajomość i umiejętność wykorzystania
technik obsługi klienta; znajomość i stosowanie procedur dotyczących przyjmowania
dostaw; znajomość i stosowanie procedur związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość i stosowanie przepisów dotyczących praw konsumenta; umiejętności negocjacyjne.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 28,9%

Technik administracji 334306
Charakterystyka zawodu
Technik administracji przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego oraz obsługuje
klientów w jednostkach administracyjnych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
2) sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
3) prowadzenie postępowania administracyjnego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 902

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Obsługa klienta w jednostkach administracji (przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy
i prawa cywilnego, prowadzenie postępowania administracyjnego oraz sporządzanie analiz
i sprawozdań dotyczących finansów publicznych).
W badaniu losów absolwentów szkół zawodowych województwa małopolskiego, respondenci w ocenie jakości kształcenia najczęściej wskazywali na wadę w postaci zbyt małej ilości
zajęć praktycznych oraz nieodpowiednie przygotowanie ich do testów końcowych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 649 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 8,2%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 215

MAX

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 36,3%

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach oświęcimskim, wadowickim, krakowskim,
olkuskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim,
brzeskim, tarnowskim, gorlickim, limanowskim,
nowosądeckim, w Krakowie i w Tarnowie.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy skierowana do osób posiadających zawód technik administracji wykazała,
iż pracodawcy cenią sobie w kandydatach samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność organizacji pracy. Na stanowisku technik administracji niezbędne są również dobrze
rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista. Istotna jest także
znajomość programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej, w szczególności pakietu MS Office. Dobrze jest również, aby technik administracji potrafił swobodnie
komunikować się w języku obcym (najczęściej wskazywano angielski). Jako kompetencje mile
widziane, w ofertach pracy pojawiają się często umiejętność organizacji pracy własnej
i zarządzania czasem. Od kandydatów oczekuje się też doświadczenia.

WZROST OD 2015 r. o 3,4%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 377

14%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik administracyjnobiurowy, pracownik biurowy, pracownik administracyjny.

Kluczowe umiejętności: umiejętność prezentowania danych statystycznych; umiejętność
prognozowania tendencji zjawisk w oparciu o wyniki badań; znajomość procedury RODO
(ochrona danych osobowych); znajomość i stosowanie zasad kodeksu postępowania
administracyjnego; znajomość i umiejętność wykorzystania prawa administracyjnego;
umiejętność sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; znajomość
form współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość procedury RODO (ochrona danych osobowych); znajomość i stosowanie zasad kodeksu postępowania administracyjnego; znajomość
i umiejętność wykorzystania prawa administracyjnego.

Technik archiwista 441403
Charakterystyka zawodu
Technik archiwista prowadzi archiwum. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika archiwisty powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) gromadzenie, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
2) ewidencjonowanie dokumentacji aktowej,
3) opracowywanie i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 125

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Organizacja i prowadzenie
archiwum (organizowanie, prowadzenie archiwum, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej), Opracowywanie materiałów archiwalnych (opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej oraz
gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 359 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 15%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: archiwista techniczny, muzealnik.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących w powiecie
limanowskim.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 20

MAX

1%

MIN

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż technik archiwista powinien przede wszystkim posiadać
umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office. Cenne dla pracodawców
jest także doświadczenie na stanowisku technika archiwisty bądź podobnym. Co więcej,
w ofertach pracy często pojawia się wymóg znajomości przepisów prawa dotyczących
archiwizacji dokumentów oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Kandydat na
stanowisko technik archiwista powinien cechować się dokładnością i systematycznością.

WZROST OD 2015 r. o 81,8%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 4

MAX

Kluczowe umiejętności: znajomość oraz umiejętność adekwatnego zastosowania różnych
form udostępniania informacji; umiejętność posługiwania się archiwalnym systemem
ewidencyjno-informacyjnym; umiejętność gromadzenia, przechowywania i udostępniania
zasobów archiwalnych; umiejętność ewidencjonowania dokumentacji archiwalnej; znajomość i umiejętność w zakresie metod zabezpieczania zasobów archiwalnych.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość oraz umiejętność adekwatnego zastosowania
różnych form udostępniania informacji; umiejętność posługiwania się archiwalnym systemem ewidencyjno-informacyjnym.

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik handlowiec 522305
Charakterystyka zawodu
Technik ekonomista sporządza sprawozdania finansowe oraz planuje i prowadzi działalność gospodarczą. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) planowanie i prowadzenia działalności gospodarczej i obliczanie podatków,
2) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
3) sporządzanie planów, analiz i sprawozdań,
4) dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
5) prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
6) sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 4 199

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: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych oraz sporządzanie planów, analiz i sprawozdań), Prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i przeprowadzanie analizy finansowej).
Po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości”, technik ekonomista może
dodatkowo potwierdzić kwalifikacje „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” celem
uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.
Z badania przeprowadzonego wśród absolwentów szkół zawodowych wynika, iż największym mankamentem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest zbyt mała liczba
zajęć praktycznych. Absolwenci wskazywali także na konieczność zwiększenia zaangażowania nauczycieli w kształcenie uczniów. W ocenie jakości kształcenia pojawiły się również
wskazania na zbyt niski poziom nauczania matematyki i konieczność jego poprawy.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

SPADEK OD 2015 r. o 1,1%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: ekonomista.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 10

MAX

4 217 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

14%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MIN

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy
w powiatach wadowickim, krakowskim, chrzanowskim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, dąbrowskim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim, suskim,
w Krakowie i w Tarnowie). W 2018 roku duża nadwyżka osób poszukujących pracy wystąpi w powiecie gorlickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy na stanowisko technik ekonomista wynika, iż pracodawcy najbardziej
cenią sobie bardzo dobrą znajomość programu MS Excel. Bardzo często oczekują biegłej
znajomości języka obcego (w szczególności angielskiego) oraz umiejętności analizy i syntezy
informacji. Ważna jest także znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych.

WZROST OD 2015 r. o 42,9%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1 445

MAX

MIN

Kluczowe umiejętności: umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych adekwatnych
do potrzeb sytuacyjnych; umiejętność dokonywania selekcji danych statystycznych pod
kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej; znajomość i stosowanie przepisów prawa
dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych (w tym aktualne przepisy
związane z procedurą RODO); umiejętność wykorzystania programów komputerowych
wspomagających wykonanie zadań (analiza statystyczna); znajomość w zakresie przepisów
prawa pracy; wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość i stosowanie przepisów prawa dotyczących
tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych (w tym aktualne przepisy związane
z procedurą RODO).

SPADEK OD 2015 r. o 35,1%

Technik handlowiec 522305
Charakterystyka zawodu
Technik handlowiec prowadzi działania marketingowe oraz zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
2) wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
3) prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
4) organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
5) zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 904

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: Prowadzenie sprzedaży
(organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów), Prowadzenie działalności handlowej (organizowanie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową
oraz sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej).
Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie sprzedaży” może także
dodatkowo potwierdzić kwalifikację „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.
Badanie losów absolwentów jednoznacznie wskazuje na niewystarczającą ilość zajęć
praktycznych w trakcie nauki zawodu. Co więcej, oceniając jakość kształcenia absolwenci
zwracali także uwagę na nieodpowiednie podejście nauczycieli, którzy zamiast
zainteresować uczniów zawodem, raczej kładli nacisk na oceny, wyniki bądź egzaminy.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
SPADEK OD 2015 r. o 7,1%

2 297 zł

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 117

MAX

MIN

STAŁA

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowana
liczba
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: sprzedawca, kasjer, przedstawiciel handlowy, doradca techniczno-handlowy.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w powiatach suskim i myślenickim. Deficyt osób
poszukujących pracy notuje się w powiatach chrzanowskim, krakowskim, miechowskim, wielickim,
tatrzańskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu
i w Krakowie. Prognozowana na 2018 rok nadwyżka osób poszukujących pracy w powiatach proszowickim, gorlickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
SPADEK OD 2015 r. o 50,6%%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 478

MAX

MIN

Oferty pracy dla absolwentów kierunku technik handlowiec jednoznacznie wskazują, iż jedną
z najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji jest umiejętność nawiązywania
oraz utrzymywania relacji z klientem. Osoba pracująca w zawodzie technik handlowiec
powinna cechować się wysoką kulturą osobistą. Pracodawcy w ofertach pracy często
wskazywali na konieczność znajomości pakietu MS Office oraz posiadania prawa jazdy kat. B.
Analiza ofert pracy wykazała także, iż technik handlowiec powinien być nastawiony na
osiąganie celów handlowych oraz posiadać umiejętności negocjacyjne. Cennym atutem
kandydata w procesie rekrutacji są wcześniejsze doświadczenia w sprzedaży oraz
sporządzaniu umów handlowych.
Kluczowe umiejętności: znajomość i przestrzeganie procedury postępowania reklamacyjnego; wiedza w zakresie marketingu oraz umiejętność adekwatnego wykorzystania
poszczególnych jego elementów; znajomość i umiejętność wykorzystania technik obsługi
klienta; umiejętność realizacji transakcji kupna i sprzedaży; umiejętność prowadzenia
działań o charakterze marketingowym (w tym szczególnie promocja i reklama).
Umiejętności trudno dostępne: umiejętności negocjacyjne; umiejętność skutecznego
wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej; umiejętność przygotowania oferty
handlowej (z wykorzystaniem technik promocji i reklamy); wiedza w zakresie marketingu
oraz umiejętność adekwatnego wykorzystania poszczególnych jego elementów; znajomość
i umiejętność wykorzystania technik obsługi klienta; umiejętność realizacji transakcji kupna
i sprzedaży.

SPADEK OD 2015 r. o 36,4%%

Technik księgarstwa 522306
Charakterystyka zawodu
Technik księgarstwa sprzedaje asortyment księgarski, zbiera o nim informacje oraz prowadzi działania marketingowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
1) przygotowywanie do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży,
2) opracowywanie informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) promowanie asortymentu księgarskiego,
5) zaopatrywanie księgarni w asortyment księgarski.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

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: Prowadzenie sprzedaży
(organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów), Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej (pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw,
opracowywanie bibliografii i katalogów oraz organizowanie działań marketingowych księgarni).
Technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie sprzedaży” może dodatkowo potwierdzić kwalifikację „Prowadzenie działalności handlowej”, by uzyskać dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 297 zł
STAŁE OD 2015 r.

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 4

MAX

STAŁA

MIN

Prognozowana
liczba
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: sprzedawca, kasjer, przedstawiciel handlowy.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w powiatach suskim i myślenickim. Deficyt osób
poszukujących pracy notuje się w powiatach chrzanowskim, krakowskim, miechowskim, wielickim,
tatrzańskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu
i w Krakowie. Prognozowana na 2018 rok nadwyżka osób poszukujących pracy w powiatach proszowickim i gorlickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy cenią sobie znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office. Sporym atutem kandydata jest umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz
łatwość w nawiązywaniu kontaktu z klientem. Bardzo często pracodawcy oczekują
znajomości branży księgarskiej oraz doświadczenia w sprzedaży bądź obsłudze klienta. Na
rynku pracy pożądana jest też wysoka kultura osobista oraz uczciwość zawodowa.

STTAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 7

MAX

Kluczowe umiejętności: znajomość i przestrzeganie norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów; znajomość zasad przechowywania dokumentów; umiejętność
przygotowywania i klasyfikowania dokumentów związanych z wykonywaną pracą;
umiejętność opracowania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich; umiejętność
przygotowania do sprzedaży asortymentu księgarskiego; umiejętność prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej; znajomość i umiejętność wykorzystania technik promocji w zakresie asortymentu księgarskiego.
Umiejętności trudno dostępne: wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania ofert
handlowych; sumienność.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 46,2%

Technik prac biurowych 411004
Charakterystyka zawodu
Technik prac biurowych obsługuje biuro i prowadzi korespondencję. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac
biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowanie biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych,
2) przygotowywanie narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych,
3) gromadzenie, rejestrowanie oraz przetwarzania informacji,
4) sporządzanie, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej,
5) obsługiwanie sprzętu biurowego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 18

MAX

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: Wykonywanie prac biurowych (sporządzanie
oraz prowadzenie korespondencji biurowej oraz obsługiwanie biura).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

3 579 zł

2%

SPADEK OD 2015 r. o 40%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: sekretarka, pracownik biurowy,
pracownik administracyjny.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach oświęcimskim, wadowickim, krakowskim,
olkuskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim,
brzeskim, tarnowskim, gorlickim, limanowskim,
nowosądeckim, w Krakowie i w Tarnowie.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1 949

MAX

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 33,3%

Technik prac biurowych powinien przede wszystkim posiadać umiejętność obsługi
komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office. Wśród zamieszczonych w ofertach
pracy wymaganiach pojawiały się także następujące cechy: uczciwość, sumienność,
samodzielność oraz samodyscyplina. Pracodawcy cenią sobie również umiejętność
analitycznego myślenia oraz organizowania pracy własnej. Na korzyść kandydatów do pracy
w zawodzie technik prac biurowych działa także znajomość języka angielskiego oraz
samodzielność w działaniu.
Kluczowe umiejętności: umiejętność obsługiwania sprzętu i urządzeń techniki biurowej;
znajomość oraz przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (w tym znajomość
procedury RODO); umiejętność organizowania pracy biura; umiejętność sporządzania,
przechowywania oraz archiwizowania dokumentów; umiejętność gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania danych; umiejętność przygotowania syntetycznej prezentacji kluczowych informacji.

SPADEK OD 2015 r. o 6,3%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 506

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

Umiejętności trudno dostępne: umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej;
kultura osobista; sumienność; znajomość oraz przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (w tym znajomość procedury RODO); umiejętność organizowania pracy biura.

Technik rachunkowości 431103
Charakterystyka zawodu
Technik rachunkowości prowadzi rachunki, rozliczenia, bilanse oraz raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa
podatkowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenie rachunkowości,
2) rozliczanie danin publicznych,
3) rozliczanie wynagrodzeń,
4) rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
5) prowadzenie analizy finansowej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 185

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Prowadzenie rachunkowości
(dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie
inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy
finansowej), Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (rozliczanie wynagrodzeń,
rozliczanie podatków i innych danin publicznych oraz sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).
Badanie losów absolwentów wykazało, iż najczęściej wskazywaną wadą kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest zbyt mała ilość zajęć praktycznych. Absolwenci zwracali
także uwagę na to, by szerzej opracować zagadnienia związane z zawodem księgowego
(m.in. zagadnienia kadrowe, prowadzenie KPiR).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: księgowy.

SPADEK OD 2015 r. o 22,8%

3 281 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

10%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 14

MAX

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach wadowickim, krakowskim, chrzanowskim,
miechowskim, proszowickim, bocheńskim, limanowskim i w Krakowie. Prognozowana na 2018 rok
nadwyżka osób poszukujących pracy w powiecie
nowosądeckim.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy dowiodła, iż pracodawcy rekrutując kandydatów na stanowisko technik
rachunkowości najczęściej wymagają znajomości podstawowych pojęć ekonomicznych,
podstaw księgowości oraz ogólnych zasad rachunkowości. W związku z tym, technik
rachunkowości powinien stosować odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie, a także
posiadać umiejętność posługiwania się dokumentacją księgową oraz metodami analizy
ekonomicznej i finansowo-księgowej. Pracodawcy oczekują również umiejętności
wykorzystania nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej.

SPADEK OD 2015 r. o 48,2%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 43

MAX

Kluczowe umiejętności: umiejętność przygotowania standardowych form korespondencji
służbowej; umiejętność dokonywania selekcji danych statystycznych pod kątem ich
przydatności analitycznej i decyzyjnej; umiejętność wykorzystania programów komputerowych wspomagających wykonanie zadań (np. Płatnik, Symfonia); umiejętność przygotowania dokumentów kadrowo-płacowych; znajomość i umiejętność sporządzenia dokumentów z zakresu rachunkowości; znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy
oraz prawa podatkowego i rachunkowego.

MIN

Umiejętności trudno dostępne: umiejętność wykorzystania programów komputerowych
wspomagających wykonanie zadań (np. Płatnik, Symfonia).

WZROST OD 2015 r. o 19,4%

Technik usług pocztowych i finansowych 421108
Charakterystyka zawodu
Technik usług pocztowych i finansowych prowadzi usługi bankowe, przyjmuje i wydaje przesyłki pocztowe i kurierskie.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowanie, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich,
2) prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora,
3) wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji,
4) prowadzenie obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 52

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w rocznej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (dobór zakresu świadczonych
usług pocztowych i kurierskich do potrzeb klienta oraz przyjmowanie i doręczenie przesyłek,
druków bezadresowych i telegramów zgodnie z procedurami), Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (opracowywanie przesyłek oraz ekspediowanie i przewóz przesyłek).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 582 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: listonosz, specjalista ds. techniki pocztowej, asystent usług pocztowych,
pracownik ds. obsługi zaplecza pocztowego.
Brak danych w barometrze zawodów.

SPADEK OD 2015 r. o 59,7%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

MIN

3%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Oferty pracy skierowane do osób legitymujących się zawodem technik usług pocztowych
i finansowych często zawierają wymagania dotyczące znajomości przepisów pocztowych
oraz umiejętności stosowania ich w praktyce. Konieczna jest znajomość przepisów BHP,
a także umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności programu Excel). Kandydat
ubiegający się o pracę w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien
przestrzegać tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy służbowej i państwowej. Cenna dla
pracodawców jest też umiejętność prowadzenia dokumentacji rozliczeniowych z wykonywanych usług finansowo-pocztowych.

WZROST OD 2015 r. o 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 4

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 55,6%

Kluczowe umiejętności: znajomość i przestrzeganie zasad klasyfikowania towarów według
określonych kryteriów; znajomość i przestrzeganie zasad magazynowania, przechowywania
i transportu towarów; znajomość i przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych oraz zachowania tajemnicy służbowej; znajomość i przestrzeganie przepisów
w zakresie praw konsumenta; znajomość i przestrzeganie standardów obsługi klienta;
znajomość przepisów oraz umiejętności w zakresie przyjmowania, przewozu, doręczania
i wydawania przesyłek kurierskich; umiejętność w zakresie wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość i przestrzeganie zasad klasyfikowania towarów
według określonych kryteriów; znajomość i przestrzeganie zasad magazynowania,
przechowywania i transportu towarów; znajomość i przestrzeganie przepisów w zakresie
ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy służbowej; znajomość i przestrzeganie przepisów w zakresie praw konsumenta; znajomość i przestrzeganie standardów
obsługi klienta; znajomość przepisów oraz umiejętności w zakresie przyjmowania, przewozu,
doręczania i wydawania przesyłek kurierskich; umiejętność w zakresie wykonywania
czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych; znajomość oraz przestrzeganie przepisów w zakresie
obrotu pieniężnego; umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej; odporność
na stres; kultura osobista; znajomość języka obcego.

