Elektromechanik 741201
Charakterystyka zawodu
Elektromechanik montuje podzespoły, zespoły mechaniczne i urządzenia elektryczne, a także obsługuje maszyny. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
2) obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 2 193

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: Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń elektrycznych (montaż podzespołów, zespołów mechanicznych i urządzeń
elektrycznych, a także ich obsługa).
Z badania losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wynika, iż słabą stroną kształcenia w zawodzie elektromechanik jest zbyt mała ilość zajęć
praktycznych. Co więcej, absolwenci wskazywali także na niski poziom nauczania, gdyż w ich
opinii nauczyciele nie mają wystarczającego doświadczenia i wiedzy praktycznej.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 511 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Brak danych w barometrze zawodów.

WZROST OD 2015 r. o 8%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 39

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 11,4%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 187

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 28,9%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektromechanik, elektromonter, elektromechanik w dziale utrzymania
ruchu.

4%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż małopolscy pracodawcy najczęściej poszukują osób posiadających doświadczenie zawodowe na stanowisku elektromechanika bądź podobnym. Cenna
jest także wiedza techniczna z zakresu mechaniki, elektryki i budowy maszyn (m.in. pomp,
wentylatorów lub silników elektrycznych). Idealny kandydat na stanowisko elektromechanika powinien posiadać umiejętność czytania rysunków technicznych, a także schematów
złożeniowych i elektrycznych maszyn i urządzeń. W oczach pracodawców atutem jest również posiadanie uprawnień elektrycznych (w szczególności SEP do 1kV) oraz umiejętność
posługiwania się dokumentacją techniczną. Od kandydatów wymaga się również znajomości
następujących programów: MS Office, CMMS Maszyna, Hydra, D3, SAP, ODIS. W ofertach
pracy kandydatom często stawiany jest także wymóg umiejętności posługiwania się
podstawowymi narzędziami warsztatowymi oraz elektronarzędziami i przyrządami pomiarowymi. Poza kwalifikacjami zawodowymi istotne są również następujące kompetencje
miękkie: umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, opanowanie, dokładność, odpowiedzialność i samodzielność.
Kluczowe umiejętności: stosowanie prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; rozróżnianie parametrów elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; dobieranie
narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; określanie funkcji elementów
i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; dobieranie metod i przyrządów do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej; obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi
i sprzętu gospodarstwa domowego.
Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie parametrów elementów oraz układów
elektrycznych i elektronicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych; uprawnienia SEP.

Elektronik 742117
Charakterystyka zawodu
Elektronik montuje i demontuje elementy, układy i urządzenia elektroniczne oraz wykonuje instalacje. Absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach,
2) wykonywanie instalacji i instalowanie urządzeń elektronicznych,
3) uruchamianie układów i instalacji na podstawie dokumentacji,
4) demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1

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: Montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych (montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń
elektronicznych).
Po potwierdzeniu kwalifikacji „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych” elektronik może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik
elektronik, jeśli uprzednio uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
dodatkowo potwierdzi kwalifikacje „Eksploatacja urządzeń elektronicznych”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 995 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w Nowym Sączu i w powiecie suskim.

WZROST OD 2015 r. o 1

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

MIN

4%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy na wynika, iż najcenniejsze u kandydata na stanowiska, na których może
pracować elektronik jest poprzednie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
związanym z elektroniką. Istotna jest także podstawowa wiedza z zakresu elektroniki oraz
umiejętność czytania schematów elektronicznych. Bardzo często pojawia się wymóg
znajomości specjalistycznych programów, w tym m.in. Altium Designer, Protel, SIMATIC bądź
LTSpice, a także środowiska i bibliotek QT. Co więcej, pracodawcy cenią sobie również
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją
techniczną, a także posiadanie uprawnień SEP (do 1kV). W ofertach pracy bardzo często
wymogiem jest też umiejętność lutowania oraz wysoko rozwinięte zdolności manualne. Do
pożądanych cech elektroników na rynku pracy należą również: umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność analitycznego myślenia.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektronik, monterzy elektronicy, pracownik produkcji elektroniki, sprzedawca, serwisant, kontroler jakości.

MAX

MIN

Kluczowe umiejętności: stosowanie prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania
wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
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; wykonywanie pomiarów wielkości elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych.
Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie parametrów elementów oraz układów
elektrycznych i elektronicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych; uprawnienia SEP.

STAŁE OD 2015 r.

Elektryk 741103
Charakterystyka zawodu
Elektryk wykonuje, montuje i uruchamia instalacje elektryczne. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien
być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
2) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
3) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 718

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: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (sporządzanie schematów ideowych, montaż oraz przeprowadzanie oględzin instalacji elektrycznych).
Absolwenci szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego w badaniu ankietowym wskazywali praktyki zawodowe jako największy mankament kształcenia w zawodzie
elektryk. Często wskazywano na zbyt małą ich liczbę oraz niską jakość. W opinii respondentów również przedmioty zawodowe nie dostarczały odpowiedniej wiedzy teoretycznej,
niezbędnej do wykonywania zawodu. Zdaniem absolwentów, konieczne jest także umożliwienie uczniom częstszego uczestnictwa w kursach oraz zdobycia uprawnień SEP 1kV.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 180zł
WZROST OD 2015 r. o 0,3%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektryk, elektryk budowlany,
elektryk przemysłowy, elektryku trzymania ruchu.
Brak informacji w barometrze zawodów.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 614

MAX

4%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

WZROST OD 2015 r. o 33,2%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 156

MAX

MIN

Analiza ofert pracy wykazała, iż do pracy w tym zawodzie pracodawcy poszukują najczęściej
osób, które posiadają różnego rodzaju uprawnienia niezbędne na tym stanowisku, w tym
między innymi uprawnienia SEP do 1kV, a także uprawnienia UDT na wózki widłowe, podesty
ruchome nożycowe i teleskopowe. Częstym wymogiem jest także znajomość różnego
rodzaju specjalistycznych programów takich, jak np. AutoCAD, EPLAN lub Electrical. U kandydatów cenione jest również doświadczenie na podobnym stanowisku, najczęściej w zakresie
wykonywania, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych. Pożądana jest także umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną – dobra znajomość
rysunku technicznego i schematów elektrycznych. Pracodawcy zwracają również uwagę na
kompetencje miękkie, wobec czego kandydat powinien cechować się odpowiedzialnością,
dokładnością, samodzielnością oraz umiejętnością rozwiązywania problemów. Częstym
wymogiem w ofertach pracy na stanowisko elektryka jest także znajomość języka
angielskiego.
Kluczowe umiejętności: wykonywanie pomiarów wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych; wykonywanie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz
elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; rozróżnianie części
maszyn i urządzeń; dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu
maszyn i urządzeń; montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; wykonywanie
rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.
Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami
i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; uprawnienia SEP.

SPADEK OD 2015 r. o 23,2%

Mechatronik 742118
Charakterystyka zawodu
Mechatronik wykonuje i montuje urządzenia i systemy mechatroniczne. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) sporządzanie dokumentacji technicznej i technologicznej,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym ,
3) organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych,
4) dobieranie surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych.

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: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (montaż elementów, podzespołów
i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektronicznych).
Absolwent kierunku mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji „Montaż, uruchamianie
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych” może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, pod warunkiem, iż uprzednio uzyska
wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz potwierdzi kwalifikacje „Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 995 zł
STAŁE OD 2015 r.

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik produkcji odzieży,
krawiec.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w Nowym Sączu i w powiecie suskim.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

4%

MIN

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy w tym zawodzie wynika, iż pracodawcy bardzo cenią sobie posiadanie
aktualnych uprawnień SEP (przynajmniej do 1kV) oraz znajomość elektrycznych,
pneumatycznych oraz hydraulicznych układów sterowania i napędów (podstawowa wiedza
z zakresu budowy, eksploatacji i naprawy maszyn). Istotna jest również znajomość specjalistycznych programów wykorzystywanych w pracy, w tym m.in. Inventor, CATIA, MATLAB,
Altium, Eagle lub AutoCAD. Pożądana jest także umiejętność czytania dokumentacji technicznej: rysunków oraz schematów. Bardzo często mile widziane jest doświadczenie na
podobnym stanowisku. Spośród kompetencji miękkich, mechatronik powinien cechować się
przede wszystkim dokładnością, sumiennością, komunikatywnością oraz umiejętnością
pracy w zespole.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

Kluczowe umiejętności: wykonywanie pomiarów wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych; wykonywanie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz
elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; rozróżnianie części
maszyn i urządzeń; dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu
maszyn i urządzeń; montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; wykonywanie
rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.

MIN

Umiejętności trudno dostępne: dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu maszyn i urządzeń.

STAŁE OD 2015 r.

Technik automatyk 311909
Charakterystyka zawodu
Technik automatyk montuje, instaluje, diagnozuje oraz obsługuje urządzenia automatyki. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montaż urządzeń i instalacji automatyki,
2) uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki,
3) obsługa urządzeń i instalacji automatyki,
4) przegląd techniczny i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki,
5) diagnostyka i remont urządzeń i instalacji automatyki.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 44

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 uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej (montaż, uruchamianie, instalowanie i obsługa instalacji i urządzeń
automatyki), Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
przemysłowej (przeprowadzanie testów, analiza informacji diagnostycznej, lokalizacja
uszkodzeń i ich naprawa).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

WZROST OD 2015 r. o 44

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 23

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: automatyk, robotyk, technik utrzymania ruchu
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

WZROST OD 2015 r. o 9,5%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 100%

Analiza ofert pracy na te stanowiska wykazała, iż pracodawcy wymagają od kandydatów
znajomości języków obcych – w szczególności języka angielskiego. Bardzo cenna jest także
znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej, elektrotechniki i pneumatyki.
Pracodawcy cenią u kandydatów znajomość różnego rodzaju programów specjalistycznych,
takich jak m.in. e-CAD, AutoCAD, EPLAN lub CMMS – systemy wspomagające utrzymanie
ruchu i projektowania. Częstym wymogiem stawianym kandydatom jest też posiadanie
uprawnień SEP. Cenione jest także doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Kandydaci powinni posiadać umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów
elektrycznych. Co więcej, technik automatyk powinien cechować się odpornością na stres,
samodzielnością, dokładnością oraz umiejętnością pracy w zespole.
Kluczowe umiejętności: określanie wpływu parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; dokonywanie analiz pracy
układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników
pomiarów; montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej; obsługa urządzeń
i instalacji automatyki; przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
przemysłowej.
Umiejętności trudno dostępne: dokonywanie analiz pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej; przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa
instalacji automatyki przemysłowej.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
Charakterystyka zawodu
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym montuje, diagnozuje, remontuje i utrzymuje w sprawności technicznej
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
2) montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
3) budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
4) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
5) montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 25

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 urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (układanie kabli sygnalizacyjnych i wykonywanie ich połączeń).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 978 zł

WZROST OD 2015 r. o 38,9%

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik obsługi ruchu kolejowego, automatyk sterowania ruchem kolejowym, automatyk urządzeń kolejowych.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach chrzanowskim, oświęcimskim, suskim, w Nowym Sączu i w Krakowie.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie
w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym; montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych; montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej; budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania
ruchem kolejowym; prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń
sterowania ruchem kolejowy.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

Z analizy ofert pracy wynika, iż najczęstszym wymogiem stawianym kandydatom na
stanowiska, na których może pracować technik automatyk sterowania ruchem jest posiadanie doświadczenia zawodowego oraz uprawnień SEP. Pracodawcy oczekują także
znajomości zagadnień z zakresu budowy i działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W niektórych przypadkach wymaga się od kandydatów uprawnień budowlanych
w specjalności kolejowej. W zakresie kompetencji miękkich kandydat powinien cechować się
samodzielnością, odpowiedzialnością oraz inicjatywą. Istotna jest także umiejętność współpracy.

MAX

Umiejętności trudno dostępne: budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej
systemy sterowania ruchem kolejowym.

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik awionik 315316
Charakterystyka zawodu
Technik awionik jest odpowiedzialny za sprawność statków powietrznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik
awionik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie oceny technicznej statków powietrznych,
2) wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych,
3) wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 18

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: Wykonywanie obsługi
liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (posługiwanie się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
BRAK
DANYCH

WZROST OD 2015 r. o 18

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 4

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: awionik, mechanik statków powietrznych.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, tatrzańskim oraz w Krakowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Analiza ofert pracy wykazała, iż najczęściej pracodawcy oczekują umiejętności czytania
dokumentacji i rysunków technicznych. Mile widziane jest również doświadczenie i umiejętności w zakresie obsługi technicznej urządzeń elektronicznych na statkach powietrznych.
Pracodawcy cenią także znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego. Poza
kwalifikacjami zawodowymi, istotne są również następujące kompetencje miękkie: precyzja,
zdolności manualne, i odpowiedzialność. Atutem są także zainteresowania związane z lotnictwem.
Kluczowe umiejętności: BRAK DANYCH
Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH

WZROST OD 2015 r. o 4

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
Charakterystyka zawodu
Technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, uruchamia oraz nadzoruje pracę urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
2) ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
3) obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
4) naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
5) organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
6) demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 33

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, eksploatacja i konserwacja urządzeń
i instalacji chłodniczych (montaż urządzeń i instalacji chłodniczych, ich eksploatacji i konserwacji, a także naprawy), Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (montaż urządzeń i instalacji klimaty-zacyjnych oraz pomp ciepła, ich eksploatacja i konserwacja oraz naprawa).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

WZROST OD 2015 r. o 200%

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 4

MAX

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: serwisant klimatyzacji oraz
chłodnictwa.
Według barometrów zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim i myślenickim. Natomiast nadwyżkę
osób poszukujących pracy notuje się w Krakowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 50%

Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydaci do pracy na stanowisko, na którym może pracować
technik chłodnictwa i klimatyzacji powinni znać podstawy budowy instalacji i układów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pracy z nimi. Doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku jest mile widziane. Pracodawcy często oczekują prawa jazdy kat. B, umiejętności
posługiwania się dokumentacją techniczną bądź uprawnień SEP. Istotna jest także wysoka
kultura osobista, chęć samodoskonalenia, a także samodzielność i umiejętność dobrej
organizacji pracy.
Kluczowe umiejętności: montaż i uruchamianie urządzeń instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; organizacja prac związanych z montażem i eksploatacją
urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; demontaż urządzeń
i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.
Umiejętności trudno dostępne: montaż i uruchamianie urządzeń instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; organizacja prac związanych z montażem
i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku
i uzdatniania czynników roboczych.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
Charakterystyka zawodu
Technik elektroenergetyk transportu szynowego jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie sieci trakcyjnych oraz
środków transportu szynowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i eksploatacja sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
2) montowanie i eksploatacja sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
3) wykonywanie obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
4) wykonywanie napraw środków transportu szynowego,
5) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

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 sieci zasilających oraz
trakcji elektrycznej (wykonywanie instalacji elektrycznej i sprawdzanie jej działania,
wykonywanie kotwienia wszystkich typów sieci zasilających oraz diagnozowanie i lokalizowanie uszkodzeń), Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (przygotowanie pojazdów kolejowych do ruchu oraz obliczanie dopuszczalnej masy pojazdów kolejowych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 503 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

21%
MAX

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektroenergetyk transportu
szynowego.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, tatrzańskim oraz w Krakowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Brak ofert pracy nie pozwolił na dokonanie analizy rynku dla zawodu.
Kluczowe umiejętności: montowanie i eksploatacja sieci zasilających, doprowadzających
energię do urządzeń trakcyjnych; montowanie i eksploatacja sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych; wykonywanie obsługi, diagnostyki i przeglądów środków
transportu szynowego; wykonywanie napraw środków transportu szynowego; prowadzenie
dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.
Umiejętności trudno dostępne: prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej
sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 100%

Technik elektronik 311408
Charakterystyka zawodu
Technik elektronik montuje i demontuje elementy, układy i urządzenia elektroniczne oraz wykonuje instalacje. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i uruchamianie elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
2) wykonywanie instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych,
3) użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
4) konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 2 003

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 oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (montaż i demontaż elementów, układów
i urządzeń elektronicznych oraz wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych), Eksploatacja urządzeń elektronicznych (elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń, a także konserwację i naprawę instalacji oraz urządzeń elektronicznych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 978 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 1,5%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 103

MAX

MIN

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektronik, monter elektronik,
pracownik produkcji elektroniki, sprzedawca,
serwisant, kontroler jakości.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, tatrzańskim oraz w Krakowie.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy na te stanowiska wynika, iż najcenniejsze u kandydata jest poprzednie
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Istotna jest także podstawowa wiedza
z zakresu elektroniki oraz umiejętność czytania schematów elektronicznych. Co więcej,
pracodawcy cenią sobie również znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
posługiwanie się dokumentacją techniczną, a także posiadanie uprawnień SEP (do 1kV).
W ofertach pracy bardzo często wymogiem jest też umiejętność lutowania oraz wysoko
rozwinięte zdolności manualne. Do pożądanych cech elektroników na rynku pracy należą
również: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy oraz
umiejętność analitycznego myślenia.

WZROST OD 2015 r. o 98,1%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 156

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 30%

Kluczowe umiejętności: stosowanie prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania
wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
określanie wpływu parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; dokonywanie analizy pracy układów elektrycznych
i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów; montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych; użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych; konserwowanie i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.
Umiejętności trudno dostępne: dokonywanie analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów; wykonywanie instalacji
i instalowanie urządzeń elektronicznych.

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Charakterystyka zawodu
Technik elektroniki i informatyki medycznej instaluje oraz uruchamia urządzenia informatyki medycznej. Absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie i uruchamianie elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
2) wykonywanie instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych,
3) użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
4) konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki
medycznej (konfigurowanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej oraz zakładanie
baz danych, programowanie systemów informatyki medycznej).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 978 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: informatyk medyczny.
Według barometru zawodów na rynku pracy
notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w
powiatach olkuskim, bocheńskim i gorlickim.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Brak ofert pracy nie pozwolił na dokonanie analizy rynku dla zawodu.
MIN

Kluczowe umiejętności: posługiwanie się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie; przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki; eksploatowanie
urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej; instalowanie i uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi.
Umiejętności trudno dostępne: instalowanie i uruchamianie urządzeń informatyki medycznej.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Technik elektryk 311303
Charakterystyka zawodu
Technik elektryk wykonuje, montuje, uruchamia oraz eksploatuje instalacje elektryczne. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
2) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
3) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
4) eksploatowanie instalacji elektrycznych,
5) eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 480

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole branżowej II stopnia
(na podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem
zawodu należą: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych (wykonywanie i uruchamiania instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej), Eksploatacja maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych (eksploatacja instalacji elektrycznych oraz eksploatacja maszyn i
urządzeń elektrycznych).
Z badania losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wynika, iż słabą stroną kształcenia w zawodzie technik elektryk jest zbyt mała liczba zajęć
praktycznych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 503 zł
WZROST OD 2015 r. o 2%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: elektryk, monter instalacji elektrycznej, konserwator instalacji elektrycznych.
Brak danych w barometrze zawodów.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 50

MAX

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

SPADEK OD 2015 r. o 35,1%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 216

MAX

MIN

Analiza ofert pracy wykazała, iż do pracy na stanowiskach, na których może pracować technik
elektryk pracodawcy poszukują najczęściej osób, które posiadają różnego rodzaju uprawnienia niezbędne na tym stanowisku, w tym między innymi uprawnienia SEP do 1kV, a także
uprawnienia UDT na wózki widłowe, podesty ruchome nożycowe i teleskopowe. U kandydatów cenione jest również doświadczenie na podobnym stanowisku, najczęściej w zakresie wykonywania, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych.
Pożądana jest także umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną – dobra
znajomość rysunku technicznego i schematów elektrycznych. Pracodawcy zwracają również
uwagę na kompetencje miękkie, wobec czego kandydat powinien cechować się odpowiedzialnością, dokładnością, samodzielnością oraz umiejętnością rozwiązywania
problemów. Częstym wymogiem w ofertach pracy na stanowisko technika elektryka jest
także znajomość języka angielskiego.
Kluczowe umiejętności: rozpoznawanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; dobieranie metod i przyrządów do pomiaru parametrów układów elektrycznych
i elektronicznych; wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej; montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Umiejętności trudno dostępne: wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej; montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

SPADEK OD 2015 r. o 33,5%

Technik energetyk 311307
Charakterystyka zawodu
Technik energetyk wykonuje konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń energetycznych. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych,
2) wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
3) nadzorowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 37

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: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (rozpoznawanie układów kondensacyjnych i regeneracyjnych kotłów oraz kontrolowanie parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii
cieplnej), Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (wyjaśnianie zasad działania turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic oraz
rozpoznawanie na schematach i dobieranie rodzajów zabezpieczeń transformatorów i generatorów).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 503 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: energetyk.
Brak danych w barometrze zawodów.

WZROST OD 2015 r. o 5,1%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 6

MAX

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy na stanowisko technik energetyk wykazała, iż pracodawcy najczęściej
oczekują od kandydatów posiadania uprawnień SEP (w szczególności E1 i E2) oraz
umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną. Kandydat powinien także znać
przepisy BHP oraz posiadać umiejętność oceny stanu technicznego instalacji. Cenna jest
również znajomość zagadnień związanych z procesami energetycznymi, cieplnymi oraz
znajomość układów węzłów cieplnych. Często wymogiem jest posiadanie doświadczenia
zawodowego. Technik energetyk powinien być komunikatywny, samodzielny oraz
odpowiedzialny.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 21

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 38,2%

Kluczowe umiejętności: charakteryzowanie procesów wytwarzania energii: elektrycznej,
mechanicznej i cieplnej; rozróżnianie obiektów energetycznych oraz określanie ich wpływu
na środowisko; posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz
przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji
i urządzeń energetycznych; wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.
Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Technik mechatronik 311410
Charakterystyka zawodu
Technik mechatronik wykonuje, montuje urządzenia oraz programuje systemy mechatroniczne. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
4) tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
5) programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
6) eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 898

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole branżowej II stopnia
(na podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
(montowanie, wykonywanie rozruchu i konserwacji, eksploatowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych i tworzenie ich rysunków technicznych).
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wykazało, iż ankietowanym w toku kształcenia zabrakło odpowiedniego przygotowania
praktycznego (niewystarczająca liczba godzin zajęć praktycznych). Wśród innych słabych
stron kształcenia w tym zawodzie wskazywano także brak kontaktu ze specjalistami, niski
poziom nauczania ścisłych przedmiotów oraz nieodpowiednie przygotowanie do egzaminu
zawodowego.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
WZROST OD 2015 r. o 5,1%

3 978 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 6

MAX

MIN

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: mechatronik.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, tatrzańskim oraz w Krakowie.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy na stanowisko technik mechatronik wynika, iż pracodawcy bardzo cenią
sobie posiadanie aktualnych uprawnień SEP (przynajmniej do 1kV) oraz znajomość
elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych układów sterowania i napędów (podstawowa wiedza z zakresu budowy, eksploatacji i naprawy maszyn). Pożądana jest także
umiejętność czytania dokumentacji technicznej: rysunków oraz schematów. Bardzo często
mile widziane jest doświadczenie na podobnym stanowisku. Spośród kompetencji miękkich,
technik mechatronik powinien cechować się przede wszystkim dokładnością, sumiennością,
komunikatywnością oraz umiejętnością pracy w zespole.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 21

MAX

MIN

Kluczowe umiejętności: wykonywanie pomiarów wielkości elementów układów
elektrycznych i elektronicznych; dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie
zadań; stosowanie praw i przestrzeganie zasad mechaniki technicznej i automatyki; określanie budowy i działań maszyn i urządzeń.
Umiejętności trudno dostępne: określanie budowy i działań maszyn i urządzeń.

SPADEK OD 2015 r. o 39,2%

