Kelner 513101
Charakterystyka zawodu
Kelner obsługuje gości oraz sporządza potrawy i napoje. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
3) rozliczania usług kelnerskich.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 332

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: Wykonywanie usług kelnerskich (sporządzanie
potraw, napojów i obsługiwanie gości), Organizacja usług gastronomicznych (planowanie
i rozliczanie usług gastronomicznych).
Z badania przeprowadzonego wśród absolwentów w roku 2015 i 2016 wynika, że słabym
punktem kształcenia są zajęcia praktyczne (56% odpowiedzi). Podkreśla się, że zajęć jest za
mało lub niskiej jakości, czyli przeprowadzane są w placówkach gastronomicznych, które nie
dają możliwości nabycia kwalifikacji niezbędnych dla zawodu (np. praktyki w stołówkach
zamiast restauracji).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 167 zł
SPADEK OD 2015 r. o 25,6%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1 066

MAX

14%

MIN

WZROST OD 2015 r. o 30,2%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 824

MAX

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: barista, barman, kelner, wydawca posiłków/bufetowy.
Według barometru zawodów w powiatach chrzanowskim, krakowskim, myślenickim, nowosądeckim w 2018 r. prognozowany jest wzrost liczby
pracowników. Kelnerzy są zawodem deficytowym
w powiatach olkuskim, chrzanowskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, nowosądeckim, nowotarskim, w Tarnowie i w Nowym Sączu.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy na stanowisku kelnera wskazuje na możliwość rozwijania wiedzy
i umiejętności pod kuratelą przyszłego pracodawcy. Wielu oferuje programy adaptacyjne
i dostarczenie niezbędnej wiedzy podczas wdrażania na stanowisko. Praca na takim
stanowisku może wyposażyć w niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie, czyli np.
umiejętność organizacji pracy i samodzielność w jej wykonywaniu. Oprócz kwalifikacji
zawodowych osoby pracujące na powyższych stanowiskach powinny posiadać kompetencje
personalne i społeczne takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość
na zmiany. Cennym atrybutem absolwenta jest także znajomość języka angielskiego na
poziomie co najmniej komunikatywnym.
Na wszystkie stanowiska, na które rekrutowany jest kelner wymagana jest aktualna
książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wcześniej wspomniane doświadzenie. Atutem kandydata jest także znajomość standardów obsługi klienta. W przypadku
baristów istotne jest także rozróżnianie rodzajów kaw oraz umiejętność prawidłowego ich
parzenia, a także kurs baristy. Na stanowisku barmana konieczna jest natomiast umiejętność
sporządzana napojów i koktajli. W zawodzie kelnera oczekuje się od kandydatów ukończonych kursów sommelierskich oraz carvingu.

MIN

Kluczowe umiejętności: przestrzeganie zasad zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności;
stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości; wykonywanie czynności związanych
z obsługą gości.
Umiejętności trudno dostępne: przestrzeganie zasad zabezpieczania jakości zdrowotnej
żywności; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości.

SPADEK OD 2015 r. o 32,1%

Kucharz 512001
Charakterystyka zawodu
Kucharz sporządza potrawy i napoje. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przechowywanie żywności,
2) sporządzanie potraw i napojów,
3) wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 2 425

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: Sporządzanie potraw
i napojów (przechowywanie żywności oraz sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).
Z badania przeprowadzonego wśród absolwentów w roku 2015 i 2016 wynika, że słabym
punktem kształcenia kucharzy są zajęcia praktyczne – 64% odpowiedzi bezpośrednio wskazywało na to, że praktycznych zajęć jest za mało lub są niskiej jakości. Uczniom brakuje
podczas praktyk kreatywnego podejścia do rzemiosła jakim jest gotowanie. Dodatkowo
praktyki są często przeprowadzane w placówkach gastronomicznych, które nie dają możliwości nabycia kwalifikacji niezbędnych dla zawodu (np. wykorzystywanie praktykantów do
wykonywania czynności porządkowych). Ponad 18% odpowiedzi było związanych z organizacją systemu kształcenia w zawodzie kucharza. Uczniom brakuje u pedagogów
kreatywnego, nowoczesnego podejścia do przedmiotu nauki i słuchaczy.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
SPADEK OD 2015 r. o 17,8%

2 278 zł
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1 342

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

MAX

14%
MIN

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: kucharz, kucharz małej gastronomii, pizzerman, pomoc kuchenna, szef kuchni.
Według barometru zawodów duży deficyt poszukujących pracy występuje w powiecie wielickim.
Prognoza na 2018 rok sygnalizuje wzrost zapotrzebowania na kucharzy w powiatach chrzanowskim,
krakowskim, myślenickim i nowosądeckim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

WZROST OD 2015 r. o 26,1%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 2 423

MAX

MIN

Wzrost poziomu i jakości życia Polaków pozwala na zmianę podejścia do spożywania
jedzenia, co nie jest już tylko sposobem na zaspokojenie głodu, a staje się elementem mody,
sposobu spędzania wolnego czasu. Rezultatem tego zjawiska jest rosnące zainteresowanie
różnymi modami żywieniowymi czy kuchniami innych kultur. Wymaga to od kucharzy ciągłego doskonalenia umiejętności. Analiza ofert pracy wskazuje na to, że kwalifikacje i kompetencje poszukiwane przez pracodawców to odpowiednie wykształcenie oraz kreatywność,
czyli np. umiejętności przygotowywania nowego menu, opracowywania nowych receptur.
Dla pracodawców ważna jest pomysłowość, innowacyjność, bardzo dobra organizacja pracy
własnej. Do niebanalnych spraw w profesji kucharza należy zmysł estetyczny i prawidłowe
prezentowanie potraw i dań .
Kluczowe umiejętności: posługiwanie się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji gastronomicznej; przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia;
rozróżnianie maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w produkcji gastronomicznej oraz
ich podzespołów; przestrzeganie zasad gospodarki odpadami; rozpoznawanie instalacji
technicznych w zakładach gastronomicznych, przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania surowców.
Umiejętności trudno dostępne: przestrzeganie zasad zabezpieczania jakości zdrowotnej
żywności; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości.

SPADEK OD 2015 r. o 33,5%

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Charakterystyka zawodu
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace pomocnicze w części hotelowej, gastronomicznej i w otoczeniu
obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownika pomocniczego obsługi
hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
2) wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
3) wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
4) wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
5) wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się
w otoczeniu obiektu.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 81

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: Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (wykonywanie prac pomocniczych
w części hotelowej, gastronomicznej i w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie).
Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się wyłącznie dla
osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 330 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

WZROST OD 2015 r. o 11%

5%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 87

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: sprzątaczka łazienkowa, sprzątaczka pokojowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, palacz pieców zwykłych sprzątaczka biurowa, sprzątacz pojazdów.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się brak pracowników takich jak: sprzątaczki
i pokojowe. Wzrost zapotrzebowania na te zawody
będzie miał miejsce w Krakowie.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

WZROST OD 2015 r. o 383,3%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 40

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 14,3%

Analiza ofert pracy wskazuje, że pracodawcy oczekują od osoby na stanowisku pracownika
pomocniczego obsługi hotelowej rzetelnego i sumiennego wykonywania czynności związanych z obsługą recepcji, sprzątaniem obiektu, pilnowaniem porządku. Oferty często dotyczą
dyspozycyjności do pracy zmianowej i wymagają znajomości języka angielskiego. Na stronie
urzędu pracy w Krakowie brak jest ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych
w branży turystyczno-gastronomicznej.
Oprócz kwalifikacji zawodowych osoby pracujące na powyższym stanowisku powinny
posiadać kluczowe kompetencje personalne i społeczne takie jak: kultura osobista,
komunikacja werbalna, znajomość przepisów BHP, oraz punktualność. Wśród kandydatów
do pracy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej trudnodostępnymi kompetencjami miękkimi są umiejętność analitycznego myślenia, kultura osobista i umiejętności
organizacyjne.
Kluczowe umiejętności: wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości; wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu
świadczącego usługi hotelarskie; wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą
gości; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
Umiejętności trudno dostępne: wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości; wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie; wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Technik hotelarstwa 422402
Charakterystyka zawodu
Technik hotelarstwa planuje i realizuje usługi w recepcji oraz obsługuje gości. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
2) rezerwowanie usług hotelarskich,
3) wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
4) przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
5) przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
6) przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 3 354

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych
z wykonywaniem zawodu należą: Planowanie i realizacja usług w recepcji (rezerwacja
usług hotelarskich i obsługa gości), Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (utrzymywanie porządku, przygotowywanie śniadań oraz organizacja usług dodatkowych).
Absolwenci kierunku technik hotelarstwa oceniając jakość kształcenia (2015, 2016) wskazali
na 3 negatywne obszary kształcenia: zbyt małą liczbę praktyk zawodowych (53% odpowiedzi), brak odpowiedniego przygotowania do zawodu, wynikającego z postawy pedagogów oraz konstrukcji programu kształcenia (35%), oraz na brak dostatecznej ilości zajęć z języka angielskiego (7%). Wiele wskazań dotyczyło niewystarczającego wyposażenia w wiedzę
z zakresu marketingu.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
Stanowiska na jakie rekrutowane są osobyn z danym zawodem: recepcjonista.

SPADEK OD 2015 r. o 5,8%

2 555 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

3%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 6

MAX

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt poszukujących pracy w powiatach
krakowskim, wadowickim, myślenickim, wielickim,
nowotarskim i nowosądeckim. Prognozuje się
wzrost zapotrzebowania na recepcjonistów w powiecie nowotarskim.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Osoby posiadające zawód technika hotelarstwa mogą podjąć pracę na stanowisku recepcjonisty hotelowego. Na tym stanowisku wymagana jest umiejętność obsługi komputera
oraz pakietu MS Office. Istotna jest także umiejętność obsługi rezerwacyjnych programów
hotelowych (m.in. Chart, KWHotel). Atutem kandydata jest również doświadczenie w obsłudze klienta. Analiza ofert pracy dla osób posiadających zawód technika hotelarstwa wskazuje
również na to, że główną umiejętnością osób poszukujących pracy na tym stanowisku powinna być znajomość języka angielskiego. Bardzo istotne jest też posiadanie umiejętności planowania i realizacji usług w recepcji, a także obsługi gości w obiekcie. Sygnalizowany jest także
wymóg elastyczności i samodzielności w działaniu.

WZROST OD 2015 r. o 500%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 448

MAX

MIN

Kluczowe umiejętności: przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe; przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywanie
i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji; stosowanie programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań; prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich.
Umiejętności trudno dostępne: przygotowywanie i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe; przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; znajomość języka angielskiego.

SPADEK OD 2015 r. o 22%

Technik obsługi turystycznej 422103
Charakterystyka zawodu
Technik obsługi turystycznej organizuje imprezy i usługi turystyczne wraz z kosztorysem. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowanie działalności turystycznej,
2) organizowanie imprez i usług turystycznych,
3) obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych,
4) rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 2 193

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (organizacja i sporządzanie kosztorysów imprez), Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (prowadzenie imprez turystycznych i rozliczania usług).
Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej oceniając jakość kształcenia (2015, 2016)
wskazali na zbyt małą liczbę praktyk lub ich niską jakość (62%) i brak prawdziwego
zainteresowania nauczycieli pracą z uczniem (14%). Zaledwie 6% odpowiedzi było związanych z potrzebą zwiększenia liczby zajęć języka angielskiego i jakości jego nauczania.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 790 zł
WZROST OD 2015 r. o 8%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 39

MAX

3%

MIN

Według barometrów zawodów na rynku pracy notuje się deficyt poszukujących pracy w powiatach
wielickim, krakowskim i w Krakowie. W 2018 r. prognozuje się wzrost zapotrzebowania na pracowników w powiecie wielickim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Kandydaci na stanowiska, na których może pracować technik obsługi turystycznej powinni
przede wszystkim posiadać doświadczenie zawodowe, w szczególności w obsłudze klienta
na rynku turystycznym bądź w sprzedaży imprez turystycznych. Co więcej, kandydaci
powinni posiadać umiejętność obsługi programów i systemów rezerwacyjnych (m.in.
Merlinx, PIRO Sykon). Analiza ogłoszeń o pracę wskazuje na to, że do kluczowych kompetencji
w zawodzie należy posługiwanie się zasobem języków obcych umożliwiających realizację
zadań zawodowych. Pracodawcy poszukują kandydatów ze znajomością języka angielskiego, a także niemieckiego, francuskiego, duńskiego.

WZROST OD 2015 r. o 11,4%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 187

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: organizator usług hotelarskich,
pracownik biura podróży, referent ds. turystyki, organizator imprez sportowych, organizator
usług gastronomicznych.

MAX

Kluczowe umiejętności: stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; charakteryzowanie rynku usług turystycznych; rozróżnianie rodzajów usług
turystycznych; przestrzeganie zasad marketingu dotyczących turystyki; obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.
Umiejętności trudno dostępne: kultura osobista; obsługiwanie klientów korzystających
z usług turystycznych.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 28,9%

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, na których wykonują czynności niezwiązane z przyszłą pracą.
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.

Technik turystyki wiejskiej 515203
Charakterystyka zawodu
Technik turystyki wiejskiej sprzedaje i organizuje imprezy turystyczne na wsi. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik turystyki wiejskiej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
2) planowanie organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
3) planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej,
4) obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 279

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole policealnej oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (sprzedaż i organizacja imprez turystycznych),
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (prowadzenie produkcji i przygotowanie
gospodarstwa do agroturystyki).
Ukończenie kierunku daje możliwość otwarcia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Dyplom pozwala na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym
działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie
BRAK
DANYCH

WZROST OD 2015 r. o 42,4%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

14%

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: organizator działalności turystycznej na obszarach wiejskich, organizator działalności agroturystycznej, pracownik w gospodarstwie rolnym.
Według barometrów zawodów na rynku pracy notuje się deficyt poszukujących pracy w powiatach
wielickim, krakowskim i w Krakowie. W 2018 r. prognozuje się wzrost zapotrzebowania na pracowników w powiecie wielickim.

MIN

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Technik turystyki wiejskiej to nowy zawód, określany, jako przyszłościowy ze względu na
wzrost zainteresowania ekologią i wypoczynkiem na wsi.
Kandydaci na stanowiska pracy, na których może pracować technik turystyki wiejskiej
powinni posiadać doświadczenie w pracy w obsłudze klienta, w szczególności w dziedzinie
turystyki. Od kandydatów wymaga się również znajomości języków obcych oraz komunikatywności i dobrej organizacji pracy.

WZROST OD 2015 r. o 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 5

MAX

Kluczowe umiejętności: opisywanie walorów turystycznych regionów geograficznych, ze
szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych; rozpoznawanie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; planowanie, organizowanie i wykonywanie
prac w gospodarstwie rolnym; planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej.
Umiejętności trudno dostępne: stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 16,7%

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Charakterystyka zawodu
Technik żywienia i usług gastronomicznych sporządza potrawy i napoje. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania,
2) sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
3) planowanie i ocena żywienia,
4) organizowanie produkcji gastronomicznej,
5) planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 6 032

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, 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: Sporządzanie potraw i napojów (przechowywanie żywności oraz ekspedycja i sporządzanie potraw i napojów), Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
(planowanie i ocena żywienia).
Z badania przeprowadzonego wśród absolwentów w roku 2015 i 2016 wynika, że słabym
punktem kształcenia są zajęcia praktyczne – 74% odpowiedzi. Absolwenci wskazywali także
na przestarzałe wyposażenie zaplecza edukacyjnego placówek.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 005 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: organizator produkcji gastrnomicznej, kierownik kuchni, kierownik żywienia
zbiorowego, koordynator ds. żywienia, doradca
klienta ds. gastronomii.

SPADEK OD 2015 r. o 7,9%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 7

MAX

MIN

21%

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Według barometrów zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracę w powiatach miechowskim, olkuskim, oświęcimskim,
wadowickim, bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim i tatrzańskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Na stanowisko kierownika kuchni wymaga się przede wszystkim doświadczenia w pracy na
stanowisku kierowniczym w gastronomii oraz w zarządzaniu zespołem. Na pozostałe
stanowiska pracodawcy często oczekują doświadczenia na podobnych stanowiskach.
Istotne jest odpowiednie wykształcenie, znajomość pakietu MS Office, a także podstawowych zagadnień związanych z rynkiem usług gastronomicznych.

WZROST OD 2015 r. o 250%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 280

MAX

Kluczowe umiejętności: przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności;
posługiwanie się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
gastronomicznej; rozróżnianie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej; przestrzeganie zasad racjonalnego
żywienia; określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
rozróżnianie systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Umiejętności trudno dostępne: określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość
i bezpieczeństwo żywności, przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, rozróżnianie systemów zapewniania jakości
i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 70,1%

