Cukiernik 751201
Charakterystyka zawodu
Cukiernik sporządza wyroby cukiernicze. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
2) sporządzanie półproduktów cukierniczych,
3) sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
4) dekorowanie wyrobów cukierniczych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 973

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: Produkcja wyrobów cukierniczych (magazynowanie, wytwarzanie, dekorowanie i przygotowanie do dystrybucji wyrobów
cukierniczych).
Absolwenci w badaniu ankietowym zostali poproszeni o opinię o odbytym kształceniu w zawodzie cukiernika, w odpowiedzi wskazywali często na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych
oraz brak dodatkowych szkoleń w zawodzie.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 370 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 6,7%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 450

MAX

MIN

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się stałe zapotrzebowanie na cukierników
w powiatach olkuskim, proszowickim, wielickim,
dąbrowskim, nowosądeckim, golickim, tatrzańskim, suskim i w Krakowie. W pozostałych powiatach cukiernicy są zawodem deficytowym.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy w zawodzie cukiernika wskazuje na zapotrzebowanie na pracowników
doświadczonych i przedsiębiorczych, a także elastycznych, co związane jest ze zmianowym
czasem pracy. Osoba pracująca w zawodzie cukiernika powinna cechować się m.in. dokładnością, cierpliwością, zmysłem artystycznym, inicjatywnością, wyobraźnią i twórczym myśleniem oraz umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami.
Wśród przyczyn niedopasowania na rynku pracy najczęściej występuje konieczność pracy
zmianowej i w weekendy, niskie zarobki na stanowisku cukiernika, brak aktualizowanych
umiejętności przez poszukujących pracy (kobiety z długą przerwą w wykonywaniu zawodu),
brak wykształcenia zawodowego, brak osób młodych, brak znajomości nowoczesnych
technologii.

WZROST OD 2015 r. o 40,2%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 767

8%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: cukiernik, pomoc cukiernika,
ciastkarz, lodziarz.

MAX

Kluczowe umiejętności: stosowanie programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów
cukierniczych; sporządzanie półproduktów cukierniczych; sporządzanie gotowych wyrobów
cukierniczych; dekorowanie wyrobów cukierniczych.
Umiejętności trudno dostępne: obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
wyrobów cukierniczych; sporządzanie półproduktów cukierniczych; umiejętności organizacyjne; znajomość języka angielskiego.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 31%

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Charakterystyka zawodu
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny do produkcji wyrobów spożywczych oraz
wytwarza półprodukty i wyroby gotowe. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
2) wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,
3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
4) magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.

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: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (przygotowanie surowców, prowadzenie procesów, magazynowanie i przygotowanie gotowych produktów do wysyłki).
W 2014 roku naukę w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
roku pobierało 12 osób i był to ostatni rok kształcenia uczniów w tym kierunku. Edukacja w zawodzie może się odbywać w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, a także przez niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych. Ze względu na szeroki profil zawodu, dzielący pracę w przemyśle spożywczym na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania, daje on absolwentom możliwość pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach
związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 594 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego, operator maszyn
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, operator urządzeń pakujących, operator
urządzeń linii rozlewniczych w przemyśle spożywczym.

11%

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach chrzanowskim, krakowskim, myślenickim i limanowskim. Natomiast w powiecie bocheńskim
spadnie zapotrzebowanie na pracowników.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 199

MAX

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Na stanowiska, na których może pracować operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego pracodawcy najczęściej wymagają posiadania aktualnej książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznych lub gotowości jej wyrobienia. Pracownicy powinni posiadać także doświadczenie w pracy w branży spożywczej oraz wiedzę dotyczącą pracy w systemie HACCP.
Dodatkowym atutem kandydata będzie umiejętność obsługi maszyn i urządzeń.

WZROST OD 2015 r. o 13,1%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 15

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 28,6%

Kluczowe umiejętności: rozróżnianie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; przeprowadzanie oceny organoleptycznej surowców, dodatków do żywności
i materiałów pomocniczych; użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów promocyjnych; przygotowywanie
surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
.
Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; przeprowadzanie oceny organoleptycznej surowców, dodatków
do żywności i materiałów pomocniczych; wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

Piekarz 751204
Charakterystyka zawodu
Piekarz odpowiedzialny jest za magazynowanie surowców piekarskich, wytwarzanie ciast oraz przygotowanie pieczywa do
dystrybucji. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
2) sporządzanie półproduktów piekarskich,
3) dzielenie ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
4) przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa,
5) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 212

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: Produkcja wyrobów piekarskich (wypiekanie ciast i wyrobów piekarskich).
W Polsce absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji
„Produkcja wyrobów piekarskich” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: piekarz, pomocnik piekarza.

2 369 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

8%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

SPADEK OD 2015 r. o 22,3%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 265

MAX

MIN

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się bardzo duży deficyt poszukujących pracy
w Nowym Sączu. Prognoza na 2018 rok sygnalizuje wzrost zapotrzebowania na piekarzy w powiecie limanowskim i chrzanowskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wskazuje na to, że do kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez
pracodawców należą: wykształcenie piekarnicze, nastawienie na wysoką jakość pracy,
otwartość i uprzejmość, elastyczność rozumiana jako chęć do pracy zmianowej.
Biorąc pod uwagę obecna sytuację piekarzy na rynku pracy, istotne jest rozwijanie
kompetencji zawodowych związanych z inicjatywnością, kreatywnością, konsekwencją
w realizacji działań. Rozwój zawodowy może być związany z pozyskiwaniem doświadczenia
i budowaniem specjalizacji w obszarach takich jak młynarz cukiernik, produkcja ciastkarska.

WZROST OD 2015 r. o 1,9%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 423

MAX

Kluczowe umiejętności: określanie wartości odżywczej produktów spożywczych;
charakteryzowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; rozróżnianie metod
utrwalania żywności i określanie ich wpływu na jakość i trwałość wyrobów spożywczych;
posługiwanie się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją
technologiczną.
Umiejętności trudno dostępne: charakteryzowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji i przechowywania wyrobów
spożywczych.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 34,9%

Przetwórca ryb 751103
Charakterystyka zawodu
Przetwórca ryb dokonuje obróbki surowców rybnych i operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów
rybnych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywanie surowców do produkcji przetworów rybnych,
2) wykonywanie czynności związanych z obróbką surowców rybnych,
3) wykonywanie operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów rybnych,
4) przygotowywanie półproduktów i przetworów rybnych do dystrybucji, magazynowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.

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: Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
W Polsce absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb po potwierdzeniu kwalifikacji „Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych” może uzyskać dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

1 912 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 118

MAX

MIN

8%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: fileciarz ryb, pracownik przestwórstwa rybnego.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt poszukujących pracy w powiatach olkuskim, chrzanowskim, miechowskim,
krakowskim, wadowickim, wielickim, proszowickim, brzeskim, limanowskim, nowosądeckim
i w Nowym Sączu. W 2018 roku wzrost zapotrzebowania na masarzy i przetwórców ryb będzie miał
miejsce w powiecie chrzanowskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Najczęściej pracodawcy wymagają od kandydatów doświadczenia w pracy na produkcji oraz
posiadania aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowości jej
wyrobienia. Istotna jest także umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność do pracy
zmianowej. Atutem kandydatów są uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
Kluczowe umiejętności: BRAK DANYCH

WZROST OD 2015 r. o 118

Umiejętności trudno dostępne: BRAK DANYCH

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 19

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 5%

Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
Charakterystyka zawodu
Technik przetwórstwa mleczarskiego produkuje wyroby spożywcze. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik
przetwórstwa mleczarskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich,
3) planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich,
4) ocena jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

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: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
(prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych), Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych (organizowanie i nadzorowanie produkcji).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 826 zł

STAŁE OD 2015 r.

21%
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: operator maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich, pracownik produkcji - pomocnik mleczarski, organizator procesu technologicznego
produkcji wyrobów mleczarskich.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt poszukujących pracy w powiatach
chrzanowskim, krakowskim, myślenickim, limanowskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: charakteryzowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych
i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; rozróżnianie metod utrwalania żywności i określanie ich wpływu na jakość
i trwałość wyrobów spożywczych; rozróżnianie części oraz zespołów maszyn i urządzeń; posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym.

WZROST OD 2015 r. o 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 100%

Wymogiem często stawianym kandydatom na te stanowiska jest posiadanie aktualnej
książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych bądź gotowość jej wyrobienia. Istotna jest
także umiejętność obsługi maszyn i urządzeń. Atutem kandydata jest też doświadczenie
w branży spożywczej oraz odpowiedzialność i dokładność.
Specyfika zawodu jest związana z tym, że urządzenia wytwarzające produkty mleczne działają przez całą dobę, zatem muszą być też monitorowane. Wymaga to pracy zmianowej, a także
w weekendy.

Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie metod utrwalania żywności i określanie ich
wpływu na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; rozróżnianie części oraz zespołów maszyn i urządzeń.

Technik technologii żywności 314403
Charakterystyka zawodu
Technik technologii żywności nadzoruje przebieg procesu produkcji i dba o wysoką jakość. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzanie produktów spożywczych,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
3) organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
4) kontrolowanie pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 255

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: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
(umiejętności w jednym z 5 wskazanych obszarów: operowania maszynami i urządzeniami
przemysłu spożywczego, piekarstwa, cukiernictwa, masarstwa, przetwórstwa rybnego), Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (organizowanie i nadzorowanie produkcji).
Badanie losów absolwentów (2015, 2016) wykazało, że uczniom zdecydowanie zabrakło
większej ilości praktyk w zakładach gastronomicznych. Absolwenci wskazali także na niską
jakość odbywanych praktyk, które wykorzystują uczniów do pracy zamiast uczyć zawodu.
Oznacza to, iż zajmowali się raczej różnego rodzaju pracami porządkowymi, aniżeli
przygotowaniem do zawodu i zdobywaniem umiejętności.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
WZROST OD 2015 r. o 102,4%

3 826 zł
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 9

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

MAX

21%
MIN

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: technolog żywności, asystent
ds. rozliczania produkcji, asystent technologa
żywności, specjalista ds. HACCP.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę poszukujących pracy. Sytuacja ta
dotyczy powiatów: olkuskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, bocheńskiego, brzeskiego. We wszystkich powiatach prognozowany jest stały poziom zapotrzebowania na
poszukujących pracy w tym zawodzie.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Wymogami stawianymi kandydatom na te stanowiska są: znajomość pakietu MS Office,
wiedza praktyczna z zakresu pracy w systemie HACCP oraz odbyte szkolenia w tym zakresie.
Ponadto pracodawcy cenią znajomość języków obcych oraz umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane jest również doświadczenie na podobnym stanowisku.
Obecnie w 4 krajach EOG zawód technik technologii żywności jest regulowany, są to: Grecja,
Islandia, Słowenia, Włochy.

SPADEK OD 2015 r. o 35,7%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 74

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 30,2%

Kluczowe umiejętności: rozróżnianie części oraz zespołów maszyn i urządzeń; posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; rozróżnianie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych; rozróżnianie operacji i procesów wykorzystywanych w produkcji żywności; charakteryzowanie procesów technologicznych produkcji wyrobów spożywczych; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych.
Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową
stosowaną w przetwórstwie spożywczym; rozróżnianie operacji i procesów wykorzystywanych w produkcji żywności.

Wędliniarz 751107
Charakterystyka zawodu
Wędliniarz dokonuje zajmuje się produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa,
2) magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
4) wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
5) magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 43

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: Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (magazynowanie, przygotowanie, dystrybucja przetworów mięsnych
i wyrobów tłuszczowych).
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Produkcja
przetworów mięsnych i tłuszczowych” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: rzeźnik, wędliniarz.

1 912 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

8%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

SPADEK OD 2015 r. o 70,1%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 82

MAX

MIN

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt poszukujących pracy w powiatach
olkuskim, chrzanowskim, miechowskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, proszowickim, brzeskim, limanowskim, nowosądeckim i w Nowym Sączu. W 2018 roku wzrost zapotrzebowania będzie
miał miejsce w powiecie chrzanowskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Na tych stanowiskach konieczne jest posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznych lub gotowość jej wyrobienia. Pracodawcy oczekują także doświadczenia
w pracy w zawodzie oraz gotowości do pracy w niskich temperaturach. Istotna jest również
samodzielność oraz zaangażowanie.
Obecnie w 9 krajach EOG zawód wędliniarz/rzeźnik jest regulowany, są to: Austria, Belgia,
Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Islandia, Włochy, Lichtenstein.

WZROST OD 2015 r. o 446,7%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 12

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 20%

Kluczowe umiejętności: identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitoruje
krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące
zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good
Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
rozróżnianie metod utrwalania żywności i określanie ich wpływu na jakość i trwałość
wyrobów spożywczych; dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania
mięsa; magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji; obsługiwanie maszyn
i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa.
Umiejętności trudno dostępne: identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania
korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good
Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa; wykonywanie prac
związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych.

