Kierowca mechanik 832201
Charakterystyka zawodu
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy silnikowe oraz ocenia stan techniczny i dokonuje naprawy środków transportu
drogowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenie pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów,
2) wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
4) wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
5) ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 118

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: Eksploatacja środków transportu drogowego (obsługa środków transportu drogowego oraz użytkowanie środków
transportu drogowego).
Po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja środków transportu drogowego” kierowca mechanik może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu
drogowego, jeżeli uprzednio uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
potwierdzi kwalifikację „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 639 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

5%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

WZROST OD 2015 r. o 118

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 104

MAX

MIN

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: kierowca, mechanik.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w powiatach chrzanowskim, olkuskim, miechowskim, krakowskim, suskim, myślenickim, bocheńskim, tarnowskim, nowosądeckim, gorlickim,
w Tarnowie i w Nowym Sączu. Natomiast deficyt
osób poszukujących pracy notuje się we wszystkich pozostałych powiatach.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy od kierowców mechaników wymagają znajomości podstaw mechaniki oraz posiadania prawa jazdy – najczęściej kat. B, C oraz C+E.
Istotne są także świadectwa kwalifikacji zawodowych, w tym świadectwo kwalifikacji na
przewóz rzeczy. Cennym atutem kierowcy mechanika jest także odpowiedzialność oraz
umiejętność pracy w grupie. W ofertach pracy w zawodzie kierowca mechanik pojawiał się
także wymóg posiadania doświadczenia na takim stanowisku.

WZROST OD 2015 r. o 108%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 18

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 28%

Kluczowe umiejętności: znajomość oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ruchu
drogowego oraz osób kierujących pojazdem; umiejętność wykonywania kluczowych pomiarów warsztatowych; umiejętność wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdów; umiejętność w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów (prawo jazdy kat. B, C, D, E); umiejętność wykonywania prac związanych z przewozem
drogowym rzeczy; umiejętności związane z obsługą środków transportu drogowego.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość oraz umiejętność przygotowania dokumentacji
dotyczącej przewozu drogowego osób i rzeczy; umiejętność wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdów; umiejętność w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów (prawo jazdy kat. B, C, D, E); umiejętność wykonywania prac
związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Technik garbarz 311912
Charakterystyka zawodu
Magazynier-logistyk przyjmuje, wydaje towary i prowadzi dokumentację magazynową. Absolwent szkoły kształcącej w
zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
2) przechowywanie towarów,
3) ponoszenie odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie,
4) prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

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: Obsługa magazynów (realizacja procesów magazynowych, obsługa magazynów przyprodukcyjnych oraz obsługa magazynów dystrybucji).
Magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji „Obsługa magazynów”, w celu uzyskania
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk powinien uzyskać
wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz dodatkowo potwierdzić kwalifikację
„Organizacja transportu”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 065 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

MIN

10%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: magazynier, logistyk, kontroler
jakości, operator wózka widłowego.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w powiatach oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, miechowskim, suskim, myślenickim, wielickim, proszowickim, bocheńskim i w Nowym Sączu.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Oferty pracy przeznaczone dla osób legitymujących się zawodem magazynier-logistyk bardzo często zawierają wymogi dotyczące posiadania uprawnień na wózki widłowe. Pracodawcy cenią sobie także wcześniejsze doświadczenie w pracy magazynowo-logistycznej. Co
więcej, dużym atutem magazyniera-logistyka jest umiejętność organizacji pracy własnej i koordynacji wielu zadań jednocześnie, a także odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w grupie. Istotna w tym zawodzie jest także znajomość języków obcych – w szczególności języka
angielskiego na poziomie komunikatywnym.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

Kluczowe umiejętności: umiejętność przygotowywania dokumentacji do prowadzenia
działalności logistycznej; znajomość oraz umiejętność rozróżniania rodzajów połączeń
transportowych; znajomość oraz umiejętność rozróżniania środków transportu wewnętrznego; umiejętność dobierania środków transportu oraz składowania materiałów; umiejętność przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
Umiejętności trudno dostępne: znajomość oraz umiejętność rozróżniania rodzajów
połączeń transportowych; znajomość oraz umiejętność rozróżniania środków transportu
wewnętrznego; umiejętność dobierania środków transportu oraz składowania materiałów.

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik eksploatacji portów i terminali 333106
Charakterystyka zawodu
Technik eksploatacji portów i terminali planuje i wykonuje prace związane z eksploatacją portów, terminali, środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów
i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
2) organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
3) organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 314

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 podróżnych
w portach i terminalach (organizowanie oraz wykonywanie obsługi podróżnych w portach
i terminalach).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 940 zł

SPADEK OD 2015 r. o 18%

14%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik ds. eksploatacji portów i terminali.
Według barometru zawodów na rynku notuje się
deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, chrzanowskim, miechowskim, wadowickim, krakowskim, wielickim, bocheńskim, nowosądeckim, brzeskim, tarnowskim, w Tarnowie i w Nowym Sączu.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

MIN

Pracodawcy oczekują od pracowników na stanowisku technika eksploatacji portów i terminali umiejętności planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali. Osoba w tym zawodzie powinna posiadać umiejętność organizowania prac związanych
z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach. Kandydat
na to stanowisko powinien organizować prace związane z magazynowaniem, składowaniem
oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach. Ponadto pracodawca
szuka osoby odpowiedzialnej, która będzie potrafiła prowadzić dokumentację dotyczą
transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Kluczowe umiejętności: BRAK DANYCH
Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 50%

Technik logistyk 333107
Charakterystyka zawodu
Technik logistyk przyjmuje, wydaje towary i prowadzi dokumentację magazynową. Dokumentuje procesu spedycyjne
i transportowe. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowanie wydawanie towarów z magazynu,
2) przechowywanie towarów,
3) prowadzenie dokumentacji magazynowej,
4) planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
5) planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 3 043

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w branżowej szkole II stopnia (na
podbudowie 3-letniej BS I) roku oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem
zawodu należą: Obsługa magazynów (realizacja procesów magazynowych oraz obsługa
magazynów przyprodukcyjnych oraz magazynów dystrybucji), Organizacja transportu (stosowanie systemów przepływu informacji w procesie dystrybucji, stosowanie urządzeń automatycznej identyfikacji towarów oraz sporządzanie dokumentów dotyczących dystrybucji
w języku polskim i języku obcym).
Absolwenci szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego w badaniu ankietowym wskazywali głównie na konieczność zwiększenia liczby zajęć praktycznych. Jako mankament kształcenia w zawodzie technik logistyk respondenci uznali także niewystarczającą
liczbę specjalistycznych kursów oraz niski poziom nauczania przedmiotów ścisłych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
3 940 zł

WZROST OD 2015 r. o 27,8%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 15

MAX

14%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: logistyk, analityk gospodarczy
w przedsiębiorstwie transportowym, specjalista ds. zapatrzenia.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, chrzanowskim, miechowskim,
wadowickim, krakowskim, wielickim, bocheńskim,
nowosądeckim, brzeskim, tarnowskim, w Tarnowie
i w Nowym Sączu.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Pracodawcy na stanowisko technik logistyk najczęściej poszukują osób ze znajomością
języków obcych (w szczególności języka angielskiego) oraz umiejętnością obsługi pakietu MS
Office. Dodatkowym atutem kandydata będą umiejętności w zakresie koordynacji pracy
zespołu oraz podstawowa znajomość systemu SAP. Cenione są również: komunikatywność,
umiejętność analitycznego myślenia oraz uprawnienia na wózki widłowe.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 53

MAX

Kluczowe umiejętności: znajomość oraz umiejętność rozróżniania środków transportu
wewnętrznego; umiejętność stosowania programów komputerowych wspomagających wykonanie zadań w procesie logistycznym; umiejętność planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych; umiejętność planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; umiejętność dobierania środków transportu oraz składowania materiałów.
Umiejętności trudno dostępne: umiejętność stosowania programów komputerowych
wspomagających wykonanie zadań w procesie logistycznym; umiejętność planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 81,5%

Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
Charakterystyka zawodu
Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, organizuje i koordynuje prace w związku z funkcjonowaniem portu.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) monitorowanie stanu infrastruktury portu lotniczego,
2) współpraca z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego,
3) pozyskiwanie oraz przekazywanie informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji,
4) prowadzenie działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 50

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: Obsługa operacyjna portu lotniczego (organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego), Prowadzenie działań we
współpracy ze służbami żeglugi powietrznej (posługiwanie się mapami i planami lotnisk
oraz dokumentacją operacyjną portów lotniczych, a także stosowaniem przepisów polskiego
i międzynarodowego prawa lotniczego).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 703 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik lotniskowych służ
operacyjnych, pracownik działu służby dyżurnej, pracownik odprawy biletowo-bagażowej,
pracownik kontroli bezpieczeństwa, pracownik
naziemnej obsługi statków powietrznych.
Brak danych w barometrze zawodów.

WZROST OD 2015 r. o 50

21%
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: znajomość i umiejętność rozróżniania elementów infrastruktury
portów i terminali; znajomość i umiejętność charakteryzowania rodzajów usług w portach i
terminalach; umiejętność prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi
procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych; umiejętność podejmowania współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego; znajomość języków obcych.

STAŁE OD 2015 r.

Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 1

Oferty pracy przeznaczone dla osób po kształceniu w zawodzie technik garbarz najczęściej
zawierają wymóg dotyczący umiejętności obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie obróbki skóry. Co więcej, cenne dla pracodawców są również zdolności manualne.
Atutem technika garbarza będzie też dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Technik nawigator morski 315214
Charakterystyka zawodu
Technik nawigator morski planuje podróże morskie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik nawigator morski powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowanie i wykonywanie prac związanych z prowadzeniem podróży morskiej,
2) wykonywanie prac związanych z realizacją procesów ładunkowych,
3) eksploatowanie urządzeń i systemów statkowych,
4) prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

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: Pełnienie wachty morskiej i portowej (planowania i realizacji podróży morskiej, realizowania procesów ładunkowych oraz obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów statkowych oraz prowadzenie akcji
ratunkowych).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

1 850 zł

STAŁE OD 2015 r.

21%
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: nawigator morski, oficer pokładowy .
Brak danych w barometrze zawodów.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: znajomość oraz umiejętność charakteryzowania rodzajów statków; znajomość oraz umiejętność charakteryzowania systemów transportowych dla ładunków jednostkowych i masowych; umiejętność posługiwania się mapami i znakami nawigacyjnymi; umiejętność posługiwania się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
umiejętność planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem podróży morskich.

STAŁE OD 2015 r.

Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Osoba pracująca jako technik nawigator morski powinna być odporna na stres i lubić
dyscyplinę. Dla przyszłego pracodawcy ważna jest też wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
koncentracja i podzielność uwagi. Technik nawigator morski będzie wykonywać urozmaicone czynności i powinien on się wykazać umiejętnością pracy w zespole. Wykonywać ten
zawód powinna osoba, która potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo
innych ludzi.

Technik spedytor 333108
Charakterystyka zawodu
Technik spedytor organizuje przewóz towarów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
3) wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 486

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: Organizacja transportu oraz obsługa klientów
kontrahentów (planowanie, organizowanie, kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji
procesów transportowych, prowadzenie korespondencji i negocjacji, a także organizowanie
procesu załadunkowego i rozładunkowego).
Z badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wynika, iż słabą stroną kształcenia w zawodzie technik spedytor są zajęcia praktyczne.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 940 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

WZROST OD 2015 r. o 81,3%

14%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 4

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: spedytor krajowy, logistyk, spedytor międzynarodowy, dyspozytor.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, chrzanowskim, miechowskim, wadowickim, krakowskim, wielickim, bocheńskim, nowosądeckim, brzeskim, tarnowskim, w Tarnowie
i w Nowym Sączu.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

WZROST OD 2015 r. o 300%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 16

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 6,7%

Małopolscy pracodawcy u technika spedytora najbardziej cenią znajomość języków obcych –
w szczególności języka angielskiego bądź niemieckiego. Bardzo często wymogiem
stawianym kandydatom jest zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,
a także odporność na stres i silny charakter. Technik spedytor powinien znać branżę TSL i posiadać umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office). Bardzo często
dodatkowym atutem kandydatów są także: doświadczenie, umiejętności negocjacyjne,
ustalania priorytetów i organizacji pracy. Pracodawcy przychylniej patrzą na znajomość
Europejskiego Prawa Transportu bądź mapy Europy.
Kluczowe umiejętności: znajomość oraz umiejętność rozróżniania środków transportu
wewnętrznego; umiejętność stosowania programów komputerowych wspomagających wykonanie zadań w procesie spedycyjnym; umiejętność planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych; umiejętność prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
umiejętność wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
Umiejętności trudno dostępne: umiejętność stosowania programów komputerowych
wspomagających wykonanie zadań w procesie spedycyjnym; umiejętność planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych; umiejętność prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; umiejętność wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu
transportowo-spedycyjnego.

Technik transportu drogowego 311927
Charakterystyka zawodu
Technik transportu drogowego planuje i organizuje prace dotyczących przewozu drogowego. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
2) prowadzenie pojazdów samochodowych,
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków,
4) planowanie i organizowanie prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

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: Eksploatacja środków
transportu drogowego (obsługa oraz użytkowanie środków transportu drogowego), Organizacja przewozu środkami transportu drogo-wego (organizowanie przewozu towarów
i ładunków oraz organizowanie transportu drogowego osób).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: spedytor, logistyk.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, chrzanowskim, miechowskim, wadowickim, krakowskim, wielickim, bocheńskim, nowosądeckim, brzeskim, tarnowskim, w Tarnowie
i w Nowym Sączu.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: umiejętność związana z wykonywaniem czynności kontrolno-obsługowych pojazdów; umiejętność prawidłowej organizacji przewozu środkami transportu
drogowego; umiejętność prawidłowej oceny eksploatacji środków transportu drogowego;
umiejętność prawidłowego przygotowania oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków; znajomość oraz umiejętność wykorzystania przepisów
ruchu drogowego podczas planowania przewozów środkami transportu drogowego; prawo
jazdy (kat. B, C, D lub E).

WZROST OD 2015 r. o 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik transportu drogowego powinien znać specyfikę oraz czas pracy i jazdy kierowców,
a także posiadać doświadczenie w pracy związanej z transportem drogowym. W ofertach
pracy pojawiają się główne wymogi dotyczące bardzo dobrej znajomości języków obcych –
najczęściej angielskiego oraz niemieckiego. Wymagana jest także znajomość pakietu MS
Office oraz specjalistycznych aplikacji TMS, FMS lub TCS. Atutem technika transportu drogowego w oczach pracodawców są także kompetencje miękkie takie jak: komunikatywność i samodzielność.

Umiejętności trudno dostępne: znajomość oraz umiejętność wykorzystania przepisów
ruchu drogowego podczas planowania przewozów środkami transportu drogowego; prawo
jazdy (kat. B, C, D lub E); umiejętność związana z wykonywaniem czynności kontrolnoobsługowych pojazdów.

Technik żeglugi śródlądowej 315216
Charakterystyka zawodu
Technik żeglugi śródlądowej planuje podróż statkiem oraz przeprowadza prace ładunkowe i przewożenia ładunków.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika żeglugi śródlądowe powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) planowanie i wykonywanie prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń na statku.

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: Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
(planowania podróży statkiem, prowadzenia prac ładunkowych i przewożenia ładunków
drogą wodną, prowadzenia statku po zaplanowanej trasie i manewrowania, a także
prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych),
Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

1 850 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: marynarz, pracownik obsługi
statków i portów, makler portowy, spedytor
morski.
Brak danych w barometrze zawodów.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

21%
MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Technik żeglugi śródlądowej to zawód, w którym powinny pracować osoby, które posiadają
wysoką odporność na stres. Dla przyszłego pracodawcy ważny jest także, aby osoba, która
będzie pracować na tym stanowisku posiadała wytrzymałość na długotrwały wysiłek i wykazywała się umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Bardzo ważna w tym
zawodzie jest też podzielność uwagi, spostrzegawczość i umiejętność prowadzenia
obserwacji. Osoby, które posiadają tytuł technika żeglugi śródlądowej mogą aplikować na
takie stanowiska jak: marynarz, pracownik obsługi statków i portów, makler portowy i spedytor morski.
Kluczowe umiejętności: BRAK DANYCH

SPADEK OD 2015 r. o 50%

Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH
BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

