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Tych specjalistów pracodawcy szukają 
W ielkopolska od lat 

jest wojewódz-
twem, w którym 
bezrobocie jest 

najniższe w kraju. O fachow-
ców pracodawcy ostro kon-
kurują i wiele wskazuje na to, 
że nieprędko ta sytuacja się 
zmieni. Potrzeba ludzi 
do pracy w niemal wszystkich 
branżach, ale są takie, gdzie 
pracownicy będą poszukiwani 
jeszcze przez lata. To te, w któ-
rych dominują starsi pracow-
nicy, którzy w bliskiej per-
spektywie mają odejście 
na emeryturę, a ich następ-
ców brakuje.  

Jak wynika z „Barometru 
zawodów  2021”, zawody, 
w których deficyt specjalistów  
w Wielkopolsce (choć nie wy-
łącznie) jest najpoważniej-
szym zagrożeniem, to  mu-
rarz, piekarz, cukiernik, kra-

wiec, dekarz, ślusarz, stolarz 
meblowy, ustawiacz maszyn 
skrawających i operator obra-
biarek do metali oraz masarz.  
Kto więc zdecyduje się na wy-
bór którejś z tych profesji, 
w ofertach pracy będzie mógł 
przebierać. Warto pamiętać, że 
w Wielkopolsce jest ponad 450 
tysięcy firm, co oznacza, że 
niemal co dziesiąte przedsię-
biorstwo działające w Polsce 
ma swoją siedzibę w naszym 
województwie. Co więcej,     
40,7 proc. tych przedsię-
biorstw jest zlokalizowanych 
w Poznaniu i powiecie po-
znańskim. W większości to 
małe firmy, zatrudniające do 9 
osób.  To jednak dla wielu pra-
cowników nie jest żadna 
wada. Oferują one bowiem  
spore możliwości zdobywania 
nowych umiejętności, a także 
dobrą atmosferę pracy.   

Kolejna dobra wiado-
mość dla zastanawiających się 
nad wyborem zawodu jest 
taka, że w Wielkopolsce już 
od lat nie ma profesji, w której 
specjalistów jest zbyt wielu.  
46 zawodów trafiło na listę za-
wodów deficytowych (w któ-
rych ofert pracy jest więcej niż 
fachowców). W pozostałych 
108  profesjach mamy do czy-
nienia z równowagą na rynku 
pracy, co oznacza, że propozy-
cji zatrudnienia jest tyle, ile 
osób, które zajęcia w danym 
fachu szukają.  

Jacy fachowcy, oprócz 
wymienionych wcześniej, są 
więc dla pracodawców 
na wagę złota? To między in-
nymi: kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników sio-
dłowych, elektromonterzy, 
elektrycy i elektromechanicy, 
spawacze, magazynierzy, spe-

cjaliści robót wykończenio-
wych w budownictwie, tapi-
cerzy, magazynierzy i inni 
przedstawiciele  profesji zwią-
zanych z logistyką i spedycją. 
Jak podkreślają autorzy „Ba-
rometru zawodów 2021”, ta 
branża intensywnie się roz-
wija, a pandemia i wzrost ob-
rotów handlu internetowego 
dodatkowo ten rozwój przy-
spieszyły.  

Mimo wywołanego pan-
demią  spadku zapotrzebowa-
nia na specjalistów w branży 
turystycznej - według „Baro-
metru zawodów” wciąż nie 
ma ich w nadmiarze. Na wy-
kształconych fachowców 
czeka też branża beauty (fry-
zjerzy, kosmetyczki) , branża 
motoryzacyjna (mechanicy, 
lakiernicy i inni) oraz gastrono-
mia.  Jest więc w czym wybie-
rać. Do dzieła!

Technik eksploatacji  
portów i terminali 
Potrafi: 

 obsługiwać podróżnych 
w portach i terminalach 

  organizować i przeprowa-
dzać przeładunek i magazy-
nowanie towarów i ładun-
ków 

Technik lotniskowych służb 
operacyjnych 
Specjalista w tym zawodzie 
jest przygotowany do: 

  prowadzenia działań zwią-
zanych z obsługą operacyjną 
w porcie lotniczym 

 prowadzenia działań w sy-
tuacji zagrożenia bezpieczeń-
stwa w porcie lotniczym 

 organizacji działań lotni-
skowych służb żeglugi po-
wietrznej 

 realizacji działań operacyj-
nych we współpracy z lotni-
skowymi służbami żeglugi 
powietrznej  

Technik logistyk 
Potrafi: 

 organizować i monitorować 
przepływ zasobów i informa-
cji w procesie produkcji 

 organizować i monitorować 
procesy magazynowe 

 organizować i monitorować 
procesy transportowe 

  organizować i monitoro-
wać procesy dystrybucji 

 organizować środki tech-
niczne w celu realizacji proce-
sów transportowych 

  organizować i monitoro-
wać przepływ zasobów i in-
formacji w jednostkach go-
spodarczych i administracyj-
nych 

  zarządzać środkami tech-
nicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych  

Technik spedytor 
Potrafi: 

  planować i realizować pro-
cesy transportowe 

  przygotować ładunki 
do transportu 

  przygotować i monitoro-
wać techniczne środki realiza-
cji procesów transportowych 

  prowadzić dokumentację 
spedycyjno-transportową 

  nadzorować realizację pro-
cesów transportowych 

  prowadzić korespondencję 
i negocjacje z klientami i kon-
trahentami 

  kalkulować ceny usług spe-
dycyjno-transportowych  

Sprzedawca 
To osoba, która:  

 organizuje zaopatrzenie, 
przyjmuje towar, sprawdza 
zgodność z zamówieniem 
przygotowuje towary do sprze-
daży, rozpakowuje, segreguje, 
oczyszcza oraz układa towary 
na półkach i wystawach 

  udziela wyczerpujących in-
formacji dotyczących cech ar-
tykułów, ich zastosowania, 
cen oraz warunków użytkowa-
nia 

 sprzedaje towary 

 prowadzi ewidencję utargów 
oraz odprowadza utargi 
do banku 

 przyjmuje i załatwia reklama-
cje zgłaszane przez kupujących 

 sprawnie obsługuje kompu-
ter oraz sprzęt biurowy 

Magazynier – logistyk  
Specjalista w tym zawodzie 
jest przygotowany do: 

 przyjmowania i wydawania 
towarów z magazynu 

 odpowiedniego przecho-
wywania towarów 

 ponoszenia odpowiedzial-
ności za towar zgromadzony 
w magazynie 

 prowadzenia dokumentacji 
magazynowej 

Technik handlowiec 
Będzie przygotowany do:  

 planowania, organizowania 
i realizowania transakcji za-
kupu-sprzedaży 

 prowadzenia działań marke-
tingowych związanych ze 
sprzedażą 

 analizowania rynku 
pod względem oczekiwań i po-
trzeb klientów oraz skuteczno-
ści i efektywności różnych form 
sprzedaży i kanałów

Handel, Logistyka i Spedycja 
Technik technologii  
żywności 
Specjalista w tym zawodzie 
potrafi: 

  przygotować i nadzorować 
produkcję wyrobów spożyw-
czych z wykorzystaniem ma-
szyn i urządzeń 

 przygotować produkcję wy-
robów piekarskich i cukierni-
czych 

 przygotować  produkcję 
przetworów mięsnych i tłusz-
czowych oraz ich magazyno-
wanie i dystrybucję 

 przygotować obróbkę ryb 

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych 
Jest przygotowany do: 

 organizowania żywienia 
i usług gastronomicznych 

 sporządzania potraw i na-
pojów 

 przechowywania żywności 
 sporządzania i ekspedycji 

potraw i napojów 
 planowania i wykonywania 

usług gastronomicznych  

Kucharz 
Potrafi: 

 przygotować potrawy i na-
poje i ich ekspedycję 

 przechowywać żywność 

Przetwórca mięsa 
Potrafi: 

 produkować przetwory 
mięsne i tłuszczowe 

 magazynować i przygoto-
wać mięso do dystrybucji  

Cukiernik 
Potrafi: 

  produkować wyroby cu-
kiernicze 

 magazynować surowce cu-
kiernicze 

  dekorować wyroby cukier-
nicze i przygotować je do dys-
trybucji  

Piekarz 
Potrafi: 

  produkować wyroby pie-
karskie i przestrzegać proce-
dur zapewnienia jakości zdro-
wej żywności 

  magazynować surowce 
piekarskie 

 przygotować dystrybucję 
pieczyw 

Technik  
przetwórstwa  
mleczarskiego 
Absolwent będzie przygoto-
wany do:    

 wytwarzania wyrobów 
mleczarskich i innych pro-
duktów spożywczych                          

  obsługiwania maszyn 
i urządzeń stosowanych 
do produkcji wyrobów mle-
czarskich 

 planowania procesu tech-
nologicznego produkcji wyro-
bów mleczarskich 

 oceniania jakości mleka 
i przetworów mleczarskich  

 stosowania zasad marke-
tingu i reklamy wyrobów mle-
czarskich 

Technik  
hotelarstwa 
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do:  

 obsługi gości hotelowych, 
organizacji usług turystycz-
nych, rekreacyjno-sporto-
wych i gastronomicznych 

 organizowania bazy nocle-
gowej, rezerwacji, ewidencji 
i korespondencji 

 obsługi i organizacji przy-
jęć, konferencji, kongresów, 
bankietów 

 nadzorowania i utrzymywa-
nia porządku i czystości w ho-
telu 

Technik  
organizacji turystyki 
Absolwent będzie przygoto-
wany do: 

 prowadzenia informacji tury-
stycznej, sprzedaży usług i im-
prez turystycznych 

 planowania i kalkulowania 
kosztów i rozliczania imprez 

 realizowania i koordynowa-
nia imprez i usług turystycz-
nych 

 musi także znać języki obce 
i wszelkie atrakcje turystyczne 
Polski i świata 
 
Pracownik  
obsługi hotelowej  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

 wykonywania prac związa-
nych z utrzymaniem czystości 
i porządku w jednostkach  
mieszkalnych podczas pobytu 
gości  

 przygotowania jednostek 
mieszkalnych do przyjęcia 
i pobytu gości  

 przygotowania room 
service na zamówienie gości  

 realizowania zamówień go-
ści na usługi 
 
Kelner  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

 profesjonalnej obsługi 
klientów lokalu 

 sporządzania potraw i napo-
jów w części handlowo-usłu-
gowej zakładu gastronomicz-
nego 

 wykonywania czynności 
związanych z obsługiwaniem 
gości 

 rozliczania usług kelnerskich

Technologia żywności i Hotelarstwo

Specjaliści obsługi portów i terminali są bardzo poszukiwani 

FO
T.

 12
3 

RF

Obsługa nowoczesnych magazynów wymaga specjalistów 
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW


