Krawiec 753105
Charakterystyka zawodu
Krawiec zajmuje się szyciem ubrań. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych,
2) dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
4) wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 11

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: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (posługiwanie się projektami plastycznymi wyrobów
odzieżowych, wykonywanie pomiarów krawieckich oraz dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży).
Krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”
w celu otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu
mody powinien uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz potwierdzić
kwalifikację „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

1 972 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 35,3%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 387

MAX

8%

MIN

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: krawiec, pracownik produkcji
odzieży, krojczy, pracownik szwalni, dziewiarz.
Według barometru zawodów na rynku notuje się
duży deficyt osób poszukujących pracy w Krakowie, w Nowym Sączu oraz w powiecie bocheńskim.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Analiza ofert pracy wykazała, iż kompetencjami i kwalifikacjami najbardziej pożądanymi
przez pracodawców są: umiejętność szycia i obsługi maszyn krawieckich (maszyn do szycia,
overlocków) oraz zdolności manualne. Bardzo często mile widziane jest doświadczenie
w pracy krawieckiej oraz w szyciu. Krawiec powinien być także dokładny i sumienny.
Kluczowe umiejętności: posługiwanie się projektami wyrobów odzieżowych; rozróżnianie
materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich oraz określanie ich właściwości i zastosowań; wykonywanie pomiarów krawieckich; konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych; dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; obsługiwanie maszyn
i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.

WZROST OD 2015 r. o 12,5%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 1 050

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 35,2%

Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się projektami wyrobów odzieżowych; rozróżnianie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich oraz określanie ich właściwości
i zastosowań; wykonywanie pomiarów krawieckich; konstruowanie i modelowanie wyrobów
odzieżowych; dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; obsługiwanie
maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
Charakterystyka zawodu
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym obsługuje maszyny do wytwarzania liniowych i płaskich wyrobów
włókienniczych oraz przygotowuje surowce i wyroby włókiennicze. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator
maszyn w przemyśle włókienniczym powinien być przygotowany do wykonywania następujących celów zawodowych:
1) przygotowywanie surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych,
3) wytwarzanie wyrobów włókienniczych.

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: Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych, przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do
procesu wykańczania).
W celu otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik włókiennik,
absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym po
potwierdzeniu kwalifikacji „Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych” powinien
uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz potwierdzić kwalifikację
„Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

1 850 zł
STAŁE OD 2015 r.

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

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

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 6

MAX

11%

MIN

Prognozowany
wzorst liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z ofert pracy wynika, iż operator maszyn w przemyśle włókienniczym powinien przede
wszystkim posiadać umiejętność obsługi urządzeń włókienniczych. Cenne są także zdolności
manualne i sprawność fizyczna. Pracodawcy wskazywali także, iż doświadczenie nie jest konieczne, aczkolwiek jest mile widziane i stanowi atut kandydata.
Kluczowe umiejętności: sporządzanie szkiców i rysunków technicznych części maszyn
i urządzeń; odczytywanie oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych; rozpoznawanie maszyn i urządzeń włókienniczych; przygotowywanie surowców i półproduktów
do procesu wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych; obsługiwanie maszyn
i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych.

WZROST OD 2015 r. o 20%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

Umiejętności trudno dostępne: rozpoznawanie maszyn i urządzeń włókienniczych;
przygotowywanie surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykańczania
wyrobów włókienniczych; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie
wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych; umiejętność w zakresie sporządzania
szkiców i rysunków.
MIN

SPADEK OD 2015 r. o 100%

Pracownik pomocniczy krawca 932915
Charakterystyka zawodu
Pracownik pomocniczy krawca obsługuje klientów w zakładzie krawca oraz obsługuje proste maszyny wykorzystywane przy
wytwarzaniu odzieży. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownika pomocnika krawca powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca,
2) poznanie technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych,
3) dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
4) obsługiwanie prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
5) wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim,
6) nabywanie umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania,
7) wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 5

MAX

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: Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (rozróżnianie materiałów odzieżowych, dodatków
krawieckich, zdobniczych oraz technik wykonywania projektów i wytwarzania wyrobów
odzieżowych).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 847 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

5%

Prognozowany
wzrost liczby
pracowników
do 2022 r.

WZROST OD 2015 r. o 5

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: prasowaczka, pomocnik krawca.
Według barometru zawodów na rynku notuje się
nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach
tatrzański mi gorlickim.

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Pracownik pomocniczy krawca powinien cechować się przede wszystkim wysoko
rozwiniętymi zdolnościami manualnymi. Pracodawcy cenią sobie również umiejętność pracy
w zespole, zaangażowanie w wykonywane zadania oraz chęci do nauki. Z ofert pracy wynika,
iż doświadczenie także jest mile widziane.
Kluczowe umiejętności: rozpoznawanie narzędzi krawieckich do cięcia, szycia, prasowania,
ozdabiania tkanin; wykonywanie prostych pomiarów krawieckich; umiejętność przygotowania prostych projektów odzieżowych; wykonywanie prac związanych z przygotowaniem
stanowiska pracy dla krawca; dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
obsługiwanie prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
odzieżowych.

STAŁE OD 2015 r.

Umiejętności trudno dostępne: umiejętność przygotowania prostych projektów
odzieżowych; wykonywanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
Charakterystyka zawodu
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych wykańcza, konserwuje i odnawia wyroby włókiennicze. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) przygotowywanie surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych,
3) wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
4) wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 4

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: Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych, haftowanych, dzianych i koronkarskich oraz wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych).
Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, rękodzielnik wyrobów włókienniczych po potwierdzeniu kwalifikacji
„Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych” powinien
uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz potwierdzić kwalifikację „Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych”.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

2 454 zł
WZROST OD 2015 r. o 25%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

2%

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 75%

Według barometru zawodów na rynku notuje się
duży deficyt osób poszukujących pracy w Krakowie, w Nowym Sączu oraz w powiecie bocheńskim.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Cenionymi na rynku pracy kompetencjami rękodzielnika wyrobów włókienniczych są:
umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych oraz komunikatywność. Atutem
jest także umiejętność obsługi komputera. Osoba, która posiada tytuł rękodzielnika
wyrobów włókienniczych może ubiegać się o stanowisko pracy jako rękodzielnik wyrobów
włókienniczych. Od kandydata na to stanowisko wymaga się posiadania co najmniej
wykształcenia średniego zawodowego oraz umiejętności obsługi komputera i pakietu Office.
Poza tym osoba na tym stanowisku powinna wykazać się znajomością standardów obsługi
klienta, komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz dobrym posługiwaniem się
w mowie i w piśmie językiem rosyjskim.

WZROST OD 2015 r. o 1

LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

Kluczowe umiejętności: wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych; znajomość przepisów BHP; kreatywność; zdolności manualne.
Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych; rozróżnianie parametrów budowy wyrobów włókienniczych; klasyfikowanie i możliwości wykorzystania odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych;
przygotowywanie surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów
włókienniczych; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania
wyrobów włókienniczych; kreatywność.

Technik przemysłu mody 311941
Charakterystyka zawodu
Technik przemysłu mody projektuje, wytwarza oraz kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) projektowanie wyrobów odzieżowych,
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
3) wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
4) opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych,
5) organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
6) prowadzenie działań związanych z marketingiem mody.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 187

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 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: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (modelowanie form
wyrobów odzieżowych, planowanie operacji technologicznych oraz dobieranie rodzajów
ściegów i szwów), Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (obsługiwanie maszyn szwalniczych oraz łączenie elementów wyrobów odzieżowych).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

WZROST OD 2015 r. o 187

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik działu projektowotechnologicznego, technolog odzieżowy, projektant odzieży.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się duży deficyt osób poszukujących pracy
w Krakowie, w Nowym Sączu oraz w powiecie bocheńskim.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Kluczowe umiejętności: rozróżnianie rodzajów wyrobów odzieżowych i określanie ich
przeznaczenia; posługiwanie się projektami wyrobów odzieżowych; projektowanie wyrobów
odzieżowych; opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych; organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; prowadzenie działań związanych
z marketingiem mody.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

W pracy technika przemysłu mody liczą się przede wszystkim kreatywność oraz poczucie
estetyki. Pracodawcy cenią także znajomość obsługi programu CorelDRAW oraz MS Excel.
Dużym atutem technika przemysłu mody jest także znajomość branży oraz tekstyliów –
w tym materiałów i ich składu. W ofertach pracy wymogiem jest wcześniejsze doświadczenie,
w szczególności zdobyte na stanowisku projektanta bądź pokrewnym. Pracodawcy oczekują
także znajomości tworzenia i konstruowania szablonów odzieży oraz umiejętności przygotowania dokumentacji technologicznej. Co więcej, technik przemysłu mody powinien znać
zasady kroju i szycia.

Umiejętności trudno dostępne: kreatywność.

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
Charakterystyka zawodu
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych projektuje, kontroluje oraz wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie projektów włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
2) sporządzanie dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
3) wytwarzanie i wykańczanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
4) wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 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: Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych, haftowanych, dzianych i koronkarskich oraz wykonywania konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych), Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych (badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych, projektowanie
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 3

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 40%

21%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Według barometru zawodów na rynku 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
Dla pracodawcy, który zatrudnia technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych szczególnie ważne są zdolności techniczne, manualne i artystyczne. Istotne jest również, aby technik włókiennik miał dobry wzrok i odróżniał barwy. W tym zawodzie ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, a także umiejętności prezentowania i negocjacji. Pracownik,
który pełni funkcje organizacyjne powinien posiadać umiejętność komunikacji, zarządzania
ludźmi oraz organizacji pracy własnej i zespołu. Ponadto technik włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych powinien mieć wiedzę na temat: surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych, symboli stosowanych w rysunkach technicznych, maszyn i urządzeń włókienniczych. Osoba, która chce wykonywać zawód technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, powinna posiadać doświadczenie w wykonywaniu projektów plastycznych, wytwarzaniu i wykańczaniu włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, sporządzaniu odpowiedniej
dokumentacji technicznej, wykonywaniu prac związanych z konserwacją i renowacją
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. Poza tym na tym stano-wisku przydatna jest wiedza
na temat projektowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem technik komputerowych,
prezentacji i ekspozycji prac plastycznych oraz projektów, montażu i demontażu zespołów
maszyn i urządzeń mechanicznych, rodzajów maszyn i urządzeń elektrycznych, obsługi
programów komputerowych.
Kluczowe umiejętności: rozróżnianie parametrów budowy wyrobów włókienniczych; charakteryzowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych; wykonywanie projektów
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych; sporządzanie dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych; wytwarzanie i wykańczanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych; rozróżnianie parametrów budowy wyrobów włókienniczych; charakteryzowanie
procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych; wykonywanie projektów włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych; sporządzanie dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych; wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych; kreatywność.

Technik włókiennik 311932
Charakterystyka zawodu
Technik włókiennik wytwarza wyroby włókiennicze oraz nadzoruje pracę przy tym związaną. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik włókiennik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów włókienniczych,
2) wytwarzania wyrobów włókienniczych,
3) nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych,
4) opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 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: Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (obsługa maszyn do
wytwarzania liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych, przygotowywanie surowców,
wyrobów do procesu wykańczania oraz obsługa maszyn do wykańczania), Nadzorowanie
procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych (badanie parametrów
surowców i wyrobów, opracowywanie dokumentacji wyrobów włókienniczych, nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów).

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

STAŁE OD 2015 r.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

MIN

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 20

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 44,4%

21%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: włókiennik, specjalista ds. organizacji produkcji, tekstronik.
Według barometru zawodów na rynku 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
Osoba, która chce pracować w zawodzie technika włókiennika powinna być bardzo
spostrzegawcza i dokładna, ponieważ ze względu na charakter pracy technik włókiennik
powinien mieć dobry wzrok i odróżniać barwy. Dla pracodawcy istotne jest, aby osoba na tym
stanowisku posiadała zdolność koncentracji, podzielność uwagi, a także umiejętność
prezentowania. Kandydat, który będzie chciał podjąć pracę w zawodzie technik włókiennik
powinien mieć wiedzę na temat: surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych,
sposobów otrzymywania surowców, procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych,
odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych, symboli stosowanych
w rysunkach technicznych, maszyn i urządzeń włókienniczych. Aby wykonywać zawód
technika włókiennika, trzeba mieć doświadczenie w przygotowywaniu surowców i półproduktów, wytwarzaniu i wykańczaniu wyrobów włókienniczych, opracowywaniu dokumentacji techniczno-technologicznej oraz organizowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania
i wykańczania wyrobów włókienniczych. Ponadto na tym stanowisku przydatna jest wiedza
na temat projektowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem technik komputerowych,
prezentacji i ekspozycji prac plastycznych oraz projektów, montażu i demontażu zespołów
maszyn i urządzeń mechanicznych, rodzajów maszyn i urządzeń elektrycznych, obsługi
programów komputerowych.
Kluczowe umiejętności: rozróżnianie surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;
charakteryzowanie sposobów otrzymywania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych; klasyfikowanie odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych; przygotowywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów włókienniczych;
opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej wytwarzania wyrobów włókienniczych.
Umiejętności trudno dostępne: rozróżnianie surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych; rozróżnianie parametrów budowy wyrobów włókienniczych; klasyfikowanie odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych; opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej wytwarzanie wyrobów włókienniczych; nadzorowanie
procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

