LISTA ZAWODÓW
Lista zawodów będąca integralną częścią Kompasu Kariery Crown (oryginalna nazwa Career
Direct®) została stworzona po to, by pomóc ci zwiększyć możliwości wyboru zawodu w oparciu o
twoje zainteresowania. Pełna lista musiałaby składać się z więcej niż 30 000 pozycji, bo taka jest
liczba zawodów, jaka istnieje np. w USA. W tym dokumencie zdecydowaliśmy się zamieścić
wykaz kilku tysięcy zawodów jako próbkę tego, co istnieje. Są one kompatybilne z amerykańskim
wykazem zawodów umieszczonych na stronach O*NET.
Poniższe strony uzupełnią to, co znajduje się w twoim raporcie Kompasu Kariery i ukażą ci
szerokie spectrum możliwości do wyboru. Spójrz teraz na poniższy rysunek. Zauważ pięć
głównych Obszarów zainteresowań (Pomaganie, Wyrażanie, Wpływanie, Analizowanie
i Wykonywanie) i Grupy zawodowe w obrębie każdego z nich. Istnieje 21 grup zawodowych i są
one wypisane w twoim raporcie Kompasu Kariery Crown w sekcji Zainteresowania.
Aby wykorzystać do maksimum możliwości, jakie daje Lista zawodów, warto wykonać Plan
działania i odnieść się do tych grup zawodowych, które wyszły w raporcie jako najbardziej
preferowane. Po spojrzeniu na tę listę (znajduje się ona w części raportu Zainteresowania),
wynotuj najwyżej punktowane grupy zawodowe i postępuj zgodnie ze wskazówkami na rysunku na
dole tej strony. Ten diagram podaje numery stron w niniejszym dokumencie, gdzie podane są
przykłady konkretnych zawodów w ramach danej, interesującej Cię grupy zawodowej.
W celu zdobycia większej ilości informacji o zawodach, które znajdują się na tej liście, skorzystaj z
internetu, można też wykorzystać Action Plan w wersji HTML i dorzeć do informacji w języku
angielskim, jakie znajdują się na stronach O*NET (Dictionary of Occupational Titles) - wystarczy
kliknąć na hiperłącze. Można skorzystać też z linku na stronę Occupational Outlook Handbook
(O.O.H.). Te elektroniczne bazy danych zawierają ogromną liczbę zawodów i ich opisów oraz
dostarczają wskazówek, jakie wykształcenie jest potrzebne do wykonywania danego zawodu oraz
jakie zarobki można uzyskać w danym zawodzie (dane dotyczą USA).
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Jak korzystać z Listy zawodów?
Raport wynikowy
¾ Rozpocznij od raportu, patrząc na główne
grupy zawodowe.
¾ Przypuśćmy, że najbardziej interesuje cię
grupa „Nauki przyrodnicze/medyczne”.
Skieruj się więc do:

Lista zawodów, str. 1
¾ Zauważ, że grupa zawodowa „Nauki przyrodnicze/medyczne” występuje w sekcji
ANALIZOWANIE
¾ Na podanych tam stronach szukasz
zawodów.

Lista zawodów, sekcja ANALIZOWANIE

¾ Przechodzisz do sekcji ANALIZOWANIE
Listy zawodów.
¾ Sekcja ta zawiera listy pogrupowanych
zawodów, które powinieneś rozważyć.
¾ Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na
temat grupy zawodowej „Nauki przyrodnicze/medyczne”. Sprawdź informacje
dostępne w internecie (str. 22).
¾ Zorientuj się, jak wygląda praca w danym
zawodzie i na ile pasuje do twojego profilu.
Potem powtórz procedurę dla innych, niżej
punktowanych grup zainteresowań
zawodowych z raportu.
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Główny Obszar Zainteresowań: POMAGANIE
Czynności takie jak opieka, pielęgnacja, obrabianie

Obszar POMAGANIE zawiera zawody, które skupiają się na dostarczaniu usług
serwisowych, asystowaniu innym w ich pracy, polepszaniu ich sytuacji. Typowe czynności to
praca z publicznością, przygotowywanie i wydawanie posiłków, używanie umiejętności pracy
biurowej do porządkowania informacji. Cenieni pracownicy w tym obszarze charakteryzują się
dobrym zorganizowaniem, cierpliwością, umiejętnością słuchania i chęcią pomocy.

Grupa zawodowa SŁUŻBY SERWISOWE
ADMINISTRACJA
Kierownik usług administracyjnych
Wykonywanie napisów
Urzędnik obsługujący korespondencję
Analityk kredytowy
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych
Asystent/tka i pomoc administracyjna
Kierownicy na pierwszej linii
Wsparcie administracyjne
Pracownicy działu kadr z wyjątkiem osób
wyliczających płace i rozliczających czas pracy
Urzędnicy ubezpieczeniowi przyjmujący
zgłoszenia szkód
Urzędnicy ubezpieczeniowi opracowujący polisy
ubezpieczeniowe
Pracownicy biurowi kancelarii prawnych
Sekretarki sądowe
Pracownicy wsparcia w obsłudze prawnej
Doradcy kredytowi
Sekretarki medyczne
Pracownicy biurowi i wparcia administracyjnego
Pracownicy biurowi - pozostali
Pracownicy obsługi prawnej
Sekretarki (z wyjątkiem sądowych, medycznych i
asystentek zarządu)
Asystenci na uczelniach
Egzaminatorzy
Osoby z tytułem badacza
PRACOWNICY OBSŁUGI
Kierowcy pogotowia i obsługi karetki (z
wyjątkiem ratowników medycznych)
Obsługa parków rozrywki i obiektów
rekreacyjnych
Bagażowi i gońcy hotelowi
Obsługa pola golfowego
Garderobiane
Kurierzy i gońcy
Obsługa jadalni czy stołówki
Pracownik obsługi kateringowej
Operator w przepompowni gazu
Szatniarz

Pokojówka
Manicurzystka
Pomoc fizjoterapeutyczna
Obsługa stacji serwisowej
Obsługa transportu (z wyjątkiem stewardess i
bagażowych)
Konduktor
Pracownik w lobby hotelowym
OBSŁUGA BIUROWA
Specjalista od spraw audio-wizualnych
Archiwista zakładowy
Bibliotekarz
Operator maszyn kopertujących (z wyjątkiem
pracowników poczty)
Obsługa korespondencji zakładowej
Pracownik odpowiedzialny za metkowanie
Przyjmowanie zamówień
Obsługa plotera i maszyn drukujących
Sortowanie poczty i obsługa maszyn sortujących
Planowanie produkcji
Spedycja, przyjmowanie towaru
Pracownicy obsługi magazynów
OPERATORZY MASZYN BIUROWYCH
Pracownicy działów fakturowania
Operatorzy
Operatorzy komputerów
Operatorzy kserokopiarek
Pracownik drukarni
Obsługa maszyn kopertujących
Obsługa maszyn biurowych (nie komputerów)
OBSŁUGA KLIENTA
Pracownik działu reklamacji
Pracownik firmy typu Fast Food
Pracownik działu obsługi klienta
Pracownik stołówki (wydawanie posiłków)
Obsługa kawiarni
Przygotowanie żywności
Parkingowy
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OBSŁUGA FINANSOWA
Pracownik obsługi reklamacji
Pracownik obsługi bankomatów
Pracownik działu windykacji
Pracownik firmy brokerskiej
Kasjer
Specjalista do spraw rozliczeń
Inspektor kredytowy
Pracownicy biura kredytowego
Pracownicy recepcji hotelu/motelu/ośrodka
Pracownik ubezpieczeniowy w dziale szkód
Pośrednik kredytowy
Pracownicy poczty
Pracownik obsługi klienta w banku
OBSŁUGA GOŚCI
Parki rozrywki i obiekty rekreacyjne
Szefowie kuchni i kucharze
Połączone przygotowanie i wydawanie posiłków
Pracownicy kuchni i obiektów typu fast food
Obsługa hotelowa
Kelner w restauracji/kawiarni
Dietetyk
Kierownik restauracji
Stewardessa
Wydawanie żywności poza restauracjami
Pracownik zakładu pogrzebowego
Hostessa
Kierownik działu sprzątania
Pielęgniarka środowiskowa
Bagażowi
OBSŁUGA ROZLICZEŃ
Kosztorysowanie, fakturowanie
Operatorzy maszyn zliczjących i pocztowych
Pracownicy księgowości i audytu
Pomoc w dziale urbanistyki
Inspektorzy d/s wyliczania szkód w ramach
ubezpieczenia komunikacyjnego/majątkowego
Pracownicy ubezpieczeniowi przyjmujący
zgłoszenia
Specjalista d/s kosztów produkcji
Specjalista d/s warunków polis
Pracownik wydziału komunikacji
Urzędnik samorządowy
Pracownik działu zakładania rachunków
Pracownik działu sprzedaży
Pracownik działu płac
Pracownik działu zaopatrzenia
Pracownik działu rozliczeń bankowych
Statystyk
Makler giełdowy
Pracownik Urzędu Skarbowego
Pracownik w dziale przyznawania świadczeń

KOMUNIKACJA SŁOWNA
Pracownik firmy spedycyjnej
Przedstawiciel działu obsługi klienta
Przedstawiciel handlowy firmy energetycznej
Pracownik biura numerów
Pracownik rządowego programu pomocy
odpowiedzialny za wywiady
Pracownik działu kadr (rozmowy kwalifikacyjne)
Doradca personalny
Kierownik w dziale obsługi klienta
Recepcjonistka
Prowadzenie wywiadu
Pracownicy mediów i komunikacji
Dyspozytor w policji/straży/pogotowiu
Radiotelegrafista
Recepcjonistka, pracownik informacji
Pracownik działu rezerwacji
Telemarketer
Przewodnik turystyczny
Pracownik biura podróży
OBRÓBKA INFORMACJI
Pracownicy prowadzący korespondencję
Pracownik sądu
Reporter sądowy
Inspektor kredytowy
Pracownik wprowadzający dane
Asystent działu kadr
Pracownik gromadzący informacje
Bibliotekarz
Pomoc lekarska
Technicy d/s kartotek medycznych i informacji
zdrowotnej
Sekretariaty instytucji medycznych
Pracownik d/s odczytu liczników (media)
Pomoc farmaceutyczna
Listonosz
Pracownik biurowy działu
produkcji/planowania/spedycji
Korektor
Sekretarka (z wyjątkiem prawniczej, medycznej i
asystentki zarządu)
Pisarz tekstów technicznych
Badacze
Pracownik dokonujący pomiarów, pozyskujący
próbki etc.
Pracownik działu dokumentacji
Obróbka tekstu
Korekta językowa
Wykonawca napisów w TV
Stenograf
Pracownik informacji podatkowej
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Grupa zawodowa TRANSPORT
OBSŁUGA PASAŻERÓW
Kierowca autobusu szkolnego
Kierowca autobusu komunikacji
międzymiastowej
Inżynier kolejowy lokomotywy
Operator sprzętu zmechanizowanego
Pilot statków
Dyspozytor kolejowy
Dyspozytor metra
Taksówkarz, szofer
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierownik transportu
Kierowca sprzętu ciężkiego
Kierowca ciężarówki
Kierowca samochodu dostawczego

Grupa zawodowa
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
SZKOLENIE I USŁUGI
Hodowca
Zoolog
Treser
Kierownik hodowli
Kierownik brygady hodowlanej
Indywidualna opieka nad zwierzętami
Weterynarz
Asystent weterynaryjny
Pracownik fizyczny hodowli
Technolog
Technik weterynaryjny

Grupa zawodowa
NAUKI KONSUMENCKIE
KONSUMPCJA/ZARZĄDZANIE DOMEM
Piekarz (pieczywo cukiernicze/wypieki)
Szef kuchni
Opieka nad dziećmi
Kucharze (pozostali)
Kucharze w placówkach typu fast food
Kucharz (na stołówce)

Kucharz domowy
Kucharz w restauracji
Kucharz (szybkie dania)
Garderobiana
Krawiec
Dietetyk
Specjalista d/s żywienia
Pomywacz
Pracownicy administracyjni przedszkoli i szkół
Obsługa centrów rozrywki
Kierownik zmiany w firmie usługowej
Pracownicy firm kateringowych
Przygotowanie żywności
Pracownik wsparcia w opiece medycznej
Nauczyciele akademiccy kierunków pokrewnych
do: gospodarstwo domowe
Domowa pomoc medyczna
Kierownik firmy sprzątającej
Wychowawczynie w przedszkolu (z wyjątkiem
edukacji specjalnej)
Pielęgniarki i pielęgniarki dyplomowane
Pomoc domowa/sprzątaczka
Pomoc pielęgniarska dla osób starszych
Pomoc w gabinecie fizjoterapii
Asystentka psychiatry
Technik oddziału psychiatrii
Szwacz ręczny
Przeróbki krawieckie
Technologiczne wparcie operacji chirurgicznych
Krawiec (szycie na miarę)
USŁUGI FRYZJERSKIE I SALONY
PIĘKNOŚCI
Fryzjer
Kosmetolog
Stylista fryzur
Artysta - charakteryzator (teatr, film)
Manicurzystka i pedicurzystka
Specjalista d/s zdrowia skóry
USŁUGI PROJEKTOWE
Projektant mody
Florystka
Dekorator wnętrz
Technicy muzealni i konserwatorzy
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Główny Obszar Zainteresowań: WYRAŻANIE
Artystyczne czynności takie jak malowanie, komponowanie, twórczość literacka

Ten główny obszar skupia się na zawodach, które związane są z twórczością.
Może ona przejawiać się w literaturze, dziennikarstwie, sztuce, muzyce, teatrze, projektowaniu
i w podobnych dziedzinach twórczości artystycznej.
Ludzie zaangażowani w ten obszar z natury są niekonwencjonalni w swoim podejściu do życia.

Grupa zawodowa
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE/
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
Analityk wiadomości TV
Wykonawca napisów
Nauczyciel akademicki komunikacji
Redaktor
Pracownicy sportu i rozrywki
Korespondent zagraniczny
Pracownik w mediach publicznych i prywatnych
Przewodnik po parku narodowym
Konferansjer
Spiker w radio lub w telewizji
Reporter/korespondent
Dyrektor/menadżer zaplecza technicznego
Przewodnik turystyczny
Specjalista - szkoleniowiec
MODEL
Instruktor modelingu
Model/ka
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:
TANIEC
Choreograf
Instruktor tańca
Kierownik szkoły tańca
Tancerz
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:
SZTUKI DRAMATYCZNE
Aktor
Nauczyciele sztuki/dramatu/muzyki
Analityk wiadomości TV
Reżyser sceniczny/filmowy/telewizyjny/radiowy
Nauczyciele sztuki aktorskiej
Producent
Reżyser
Dyrektor programowy
Specjalista Public Relations (PR)
Prezenter radiowy lub telewizyjny
Organizator castingów

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:
MUZYKA
Kompozytor
Organista
Aranżer muzyczny
Dyrygent
Dyrygent - kompozytor
Akademicki nauczyciel muzyki
Muzyk - śpiewak
Muzyk - instrumentalista
Personel naprawiający instrumenty perkusyjne
Stroiciel
Producent muzyczny
Personel naprawiający i strojący instrumenty dęte
Lutnik
Stroiciel instrumentów smyczkowych

Grupa zawodowa PISANIE
SZTUKI LITERACKIE
Copywriter (autor tekstów reklamowych lub
marketingowych)
Pisarz - artysta
Redaktor
Nauczyciel akademicki literatury i języka
polskiego
Montażysta filmowy
Wizytator/kurator
Poeta
Wydawca
Reporter/korespondent
Dyrektor techniczny wydawnictwa
Redaktor tekstów technicznych
Pisarze i autorzy

Grupa zawodowa ARTYSTYCZNE
ARTYŚCI PROJEKTUJĄCY
Artyści i pokrewni pracownicy
Operatorzy kamer
Operatorzy kamer (telewizja i film)
Wzornictwo przemysłowe
Rękodzieło artystyczne
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Krawiec - projektant
Projektanci (pozostali)
Grawerowanie ręczne
Grawerowanie/rzeźbienie
Akwaforta
Akwaforta i grawerowanie
Akwaforta ręczna
Projektanci witryn wystawowych
Projektant mody
Florysta
Projektant - grafik
Projektant wnętrz
Jubiler
Charakteryzacja teatralna i przed występami
Specjalista od witryn sklepowych
Wykonawca matryc jubilerskich
Technicy muzealni i konserwatorzy zabytków
Grawerowanie mechaniczne
Fotografia naukowa
Technik fotograficznych technik reprodukcji

Konserwator fotografii
Operatorzy skanerów
Projektant wystaw
Scenograf
Prace w srebrze
Krawcy
SZTUKI WIZUALNE
Dyrektor kreatywny
Nauczyciel akademicki technik plastycznych
Rysownik
Montażysta
Artysta - malarz
Rzeźbiarz
Ilustrator
Animacja komputerowa
Fotografia artystyczna
Garncarstwo artystyczne
Fotografia profesjonalna
Artysta - rysownik
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Główny Obszar Zainteresowań: WPŁYWANIE
Czynności takie jak promowanie, sprzedaż, zarządzanie, doradzanie, nauczanie

Ten główny obszar zainteresowań skupia zawody, w których wywiera się
wpływ na innych. Może to się dokonywać poprzez kierowanie, zarządzanie, przemawianie,
nauczanie, poradnictwo czy też związane z tym niektóre stanowiska kierownicze. Ludzie,
którzy lubią ten rodzaj zawodów są zwykle pewni swoich umiejętności i cieszy ich
podejmowanie wyzwań. Wymagane są od nich duże zdolności komunikacyjne i przywódcze.

Grupa zawodowa
ZARZĄDZANIE/SPRZEDAŻ
ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA
Nauczyciel akademicki w Szkole Biznesu
Członek zarządu firmy
Administracja kościelna
Kierownik działu płac
Kierownik działu IT
Dyrektor przedszkola
Dyrektor finansowy
Kierownik finansowy oddziału
Dyrektor w służbie cywilnej
Dyrektor działu kadr
Kierownik działu HR (zasobów ludzkich)
Dyrektor i kierownicy produkcji
Psycholog zakładowy w przemyśle
Oficer oddziału specjalnego
Szefowie firm międzynarodowych
Kierownik poczty
Dyrektorzy firm prywatnych
Kierownik działu szkoleń i rozwoju
pracowniczego
ZARZĄDZANIE
Specjalista d/s rozmów kwalifikacyjnych
Kierownik w Urzędzie Pracy
Kierownicy liniowi i menadżerowie firm sektora
budowlanego
Kierownik działu wsparcia administracyjnego
Brygadzista w dziale logistyki
Kierownicy działów handlowych (sprzedaż
hurtowa)
Handlowcy
Kierownicy biur i działów administracyjnych
Kierownicy w firmach oferujących usługi
pielęgniarskie
Brygadzista w dziale produkcji
Kierownik placówki handlowej
Kierownik działu transportu
Menadżer w firmie żywnościowej
Kierownik zakładu pogrzebowego
Dyrektor Generalny
Kierownik recepcji

Kierownik organizacyjny d/s eventów (dużych
wydarzeń)
Zarządca budynku/nieruchomości
Kierownik placówki pomocy społecznej
Kierownik magazynu/centrum dystrybucyjnego
Dyrektor transportu
Dyrektor działu logistyki
UMOWY I REKLAMACJE
Menadżer w agencji artystycznej, sportowej
Rzeczoznawca nieruchomości
Rzeczoznawca w firmie ubezpieczeniowej
Obsługa bezrobotnych
Inspektor ubezpieczeniowy
Kierownik działu szkód komunikacyjnych
Inspektor ruchu drogowego
Agent nieruchomości
SPRZEDAŻ (OGÓLNIE)
Personel promujący i demonstrujący produkt
Sprzedaż obnośna
Sprzedaż obwoźna
Sprzedawca w dziale części
Sprzedaż nieruchomości
Zarząd stowarzyszenia
Agenci nieruchomości
Sprzedawca w sklepie detalicznym
Handlowiec (artykuły rolne)
Handlowiec w hurtowni (z wyjątkiem hurtowni ze
sprzętem technicznym i naukowym)
Telemarketer
Agent biura podróży
PROMOCJA
Kierownik działu reklamy i promocji
Sprzedawca przestrzeni reklamowej
Pracownik agencji artystycznej lub agent
sportowy
Dyrektor Kreatywny
Specjalista w biurze doradztwa personalnego
Dyrektor marketingu
Pracownik banku w okienku: Nowe rachunki
Personel rekrutujący
Kierownik działu PR
Specjalista d/s PR
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Kierownik castingu
Przewodnik turystyczny
SPRZEDAŻ ROZWIĄZAŃ
Agent ubezpieczeniowy
Analityk w dziale badań rynkowych
Osobisty doradca finansowy
Kupiec (produkty rolne)
Kierownik działu zakupów
Sprzedawca usług finansowych
Makler giełdowy
Makler rynku surowcowego
Handlowcy - personel pomocniczy
Sprzedawca usług i produktów technicznych
Kierownik sprzedaży
Przedstawiciel handlowy (artykuły chemiczne,
farmaceutyczne)
Przedstawiciel handlowy (artykuły elektryczne,
elektroniczne)
Przedstawiciel handlowy (instrumenty muzyczne)
Przedstawiciel handlowy (sprzęt ciężki)
Przedstawiciel handlowy (usługi medyczne)
Przedstawiciel handlowy (pozostałe usługi)
Przedstawiciel handlowy hurtowni produktów
technicznych i naukowych
Agent produktów finansowych
Sprzedaż usług
Zaopatrzeniowiec
SŁUŻBY ADMINISTRACYJNE
Kierownik usług administracyjnych
Specjalista d/s ruchu lotniczego
Specjalista d/s działań biznesowych
Specjalista d/s ergonomii
Służby więzienne
Kurator
Szkolny kierownik administracji
Wizytator
Dyrektor instytutu
Kierownik działu projektowego
Urzędnik
Asystentka zarządu
Kierownik zespołu kuratorów sądowych
Oficer straży pożarnej
Kierownik w firmie ochroniarskiej
Leśniczy
Kierownik działu logistyki
Analityk procedur zarządzania
Menadżęr
Kierownik placówki medycznej
Dyrektor placówki badawczej

Grupa zawodowa
PRAWO/POLITYKA

PRAWO
Sędzia prawa gospodarczego
Arbiter, mediator
Sędzia
Pracownicy sądowi
Nauczyciele prawa
Prawnicy
Sekretarki sądowe
Inni pracownicy sądownictwa
Radcy prawni
Pracownicy sądu – działu hipotecznego
POLITYKA
Menadżer kampanii politycznej
Pomoc prawna
Legislator
Lobbysta
Doradca polityczny
Wykładowca nauk politycznych
Politolog

Grupa zawodowa EDUKACJA
EDUKACJA/BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Kształcenie dorosłych
Nauczyciel, instruktor
Wykładowca nauk rolniczych
Wykładowca antropologii i archeologii
Wykładowca architektury
Wykładowca etnografii
Wykładowca, nauczyciel sztuki/aktorstwa/muzyki
Wykładowca nauk o ziemi
Specjalista d/s archiwum, d/s audio-wideo
Wykładowca biologii
Wykładowca przedsiębiorczości
Wykładowca chemii
Asystent na uczelni,
Wykładowca komunikacji społecznej
Specjalista w opiece społecznej
Wykładowca informatyki
Nauczyciel religii
Wykładowca teatrologii
Wykładowca ekonomii
Pracownik administracji uczelnianej
Pracownik administracji szkolnej
Pracownik administracji przedszkolnej
Wykładowca pedagogiki
Pracownicy bibliotek i informacji naukowej
Psycholog szkolny
Doradca zawodowy
Nauczyciel w szkole podstawowej
Wykładowca inżynierii
Wykładowca na polonistyce
Wykładowca nauk o środowisku
Agronom
Specjalista od gospodarstwa rolnego
Trener fitnessu i aerobiku
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Wykładowca literatury obcej
Wykładowca geografii
Asystent
Nauczyciel higieny
Wykładowca nauk o zdrowiu
Historyk
Wykładowca historii
Wykładowca ekonomiki gospodarstwa domowego
Pracownik kuratorium
Wykładowca prawa
Bibliotekarz
Pomoc biblioteczna
Wykładowcy bibliotekoznawstwa
Wykładowca matematyki
Nauczyciel w gimnazjum
Wykładowca muzyki
Wykładowca pielęgniarstwa
Wykładowca filozofii, religioznawstwa
Wykładowca fizyki
Wykładowca nauk politycznych
Nauczyciel nauczania początkowego
Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
Wykładowca psychologii
Wykładowca rekreacji
Nauczyciel w szkole średniej
Nauczyciel języka obcego
Wykładowca nauk społecznych
Wykładowca pracy socjalnej
Wykładowca socjologii
Nauczyciel kształcenia specjalnego (szkoła
średnia)
Nauczyciel kształcenia specjalnego (szkoła
podstawowa)
Nauczyciel kształcenia specjalnego (przedszkole)
Logopeda
Inni nauczyciele i instruktorzy
Kierownicy działu szkoleń i rozwoju
Specjalista d/s szkoleń i rozwoju
Wykładowca w wyższej szkole zawodowej
Nauczyciel w technikum
Nauczyciel w szkole zawodowej

Grupa zawodowa PORADNICTWO
POMOC SPOŁECZNA
Pracownicy socjalni d/s dzieci, rodziny, szkoły
Doradcy chrześcijańscy
Psycholog kliniczny
Psycholog szkolny
Inni specjaliści pomocy społecznej
Psycholog - terapeuta
Inni doradcy
Doradztwo edukacyjne, zawodowe, szkolne
Terapeuta małżeństwa i rodziny
Pracownik socjalny - specjalista d/s zdrowia

Pracownik socjalny – specjalista d/s zaburzeń i
dysfunkcji
Pracownik socjalny – specjalista d/s zdrowia
psychicznego
Duszpasterz
Kurator sądowy
Psychiatra
Pozostali psychologowie
Doradca rehabilitacyjny
Wychowawca w internacie
Kierownik w oddziale pomocy społecznej
Wykładowca pracy socjalnej
Pozostali pracownicy socjalni
Nauczyciel kształcenia specjalnego (gimnazjum)
Terapeuta uzależnień
Pozostali terapeuci

Grupa zawodowa
MIĘDZYNARODOWE
Dyplomata
Korespondent zagraniczny
Wykładowca literatury i języka obcego
Misjonarz za granicą
Kadra zarządzająca w firmach międzynarodowych
Tłumacz
Korpus pokoju
Przewodnik turystyczny

Grupa zawodowa RELIGIJNE
DUSZPASTERSTWO/NAUCZANIE
Uczony - biblista
Pracownik organizacji chrześcijańskiej
Pracownik instytucji charytatywnej
Kapelan
Doradca chrześcijański
Katecheta
Administrator obiektów sakralnych
Duchowny
Dyrektor szkoły chrześcijańskiej
Ewangelizator
Nauczyciel w szkole misyjnej
Kapłan
Zakonnik/zakonnica
Organista
Misjonarz
Pastor
Doradca duszpasterski
Wykładowca seminaryjny
Rabin
Dyrektor ośrodka rekolekcyjnego
Świecki pracownik kościoła
Pracownik młodzieżowy
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Główny Obszar Zainteresowań: ANALIZOWANIE
Czynności takie jak analizowanie, praca badawcza, poznawanie

Ludzie zatrudnieni w tym obszarze zwykle lubią pracować w oparciu o wiedzę
naukową, wzory matematyczne, statystykę, komputery i aplikacje techniczne. Lubią prowadzić
badania, analizować dane i fakty. Ta grupa ludzi lubi zdobywać wiedzę i stopnie naukowe.

Grupa zawodowa
NAUKI
PRZYRODNICZE/MEDYCZNE
OPIEKA ZDROWOTNA (DOROŚLI/DZIECI)
Technologowie i technicy badań serca
Asystent dentystyczny
Technicy i ratownicy medyczni
Edukacja zdrowotna
Pracownicy techniczni służby zdrowia
Domowa pomoc pielęgniarska
Psychiatra
Personel zakładu optycznego
Pomoc fizjoterapeutyczna
TECHNIKI LABORATORYJNE
Chemik
Diagnosta medyczny USG
Mumifikator
Ochrona środowiska
Technicy i technicy medyczni
Technik analiz sądowych
Technik d/s danych geologicznych
Technik d/s próbek geologicznych
Technik medycyny laboratoryjnej
Technolog laboratoryjny
Technik BHP
Technik optyczny
Farmaceuta
Technik farmaceutyczny
Fotograf naukowy
Technik - radiolog
Technolog radiologiczny
Technik urządzeń respiracyjnych
Przedstawiciel handlowy medyczny
Technik weterynarii
NAUKI O ŻYCIU
Technik żywnościowy
Wykładowca rolnictwa
Technik rolny
Naukowiec -zoolog
Biochemik
Biochemik i biofizyk
Wykładowca biologii
Technik biologii

Biolog
Inżynier biomedyczny
Biofizyk
Naukowiec ochrony środowiska
Dietetyk i żywieniowiec
Epidemiolog
Technik żywieniowy
Technolog żywności
Technik leśnictwa
Wykładowca leśnictwa
Pozostali pracownicy Nauk o Życiu
Mikrobiolog
Kierownik laboratorium nauk przyrodniczych
Naukowiec - botanik
Naukowiec badający gleby i rośliny
Specjalista d/s ochrony gleby
Naukowiec - gleboznawca
Zoologia i biologia środowiskowa
NAUKI MEDYCZNE
Anestezjolog
Audiolog
Chiropraktyk
Tanatolog
Technik dentystyczny
Lekarz dentysta
Lekarz rodzinny
Lekarz ogólny
Internista
Naukowiec - medycyna
Mikrobiolog
Technolog medycyny nuklearnej
Ginekolog
Okulista
Chirurg szczękowo-twarzowy
Ortodonta
Pediatra
Farmaceuta
Inni lekarze i chirurdzy
Podolog
Protetyk
Psychiatra
Lekarz radiolog
Patolog mowy
Chirurg
Weterynarz
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PIELĘGNIARSTWO, TERAPIA I
SPECJALISTYCZNE NAUCZANIE
Trener sportowy
Audiolog
Technik badań naczyniowo-sercowych
Higienista dentystyczny
Wykładowca nauk medycznych
Technik medyczny
Pielęgniarka dyplomowana
Masażysta
Kierownik placówki medycznej
Pracownik socjalny służby zdrowia
Asystent medyczny
Technolog medycyny nuklearnej
Pomoc pielęgniarska dla osób starszych
Wykładowca pielęgniarstwa
Specjalista BHP
Pomoc terapii zajęciowej
Asystent terapii zajęciowej
Specjalista terapii zajęciowej
Specjalista ortopeda- protetyk
Fizjoterapeuta
Terapeuta psychiatryczny
Technik - radiolog
Technolog radiologii
Instruktor rekreacji
Terapeuta oddechowy
Technolog chirurgiczny
NAUKI FIZYCZNE
Inżynieria kosmiczna
Archeolog
Astronom
Fizyk atmosfery
Wykładowca nauk o ziemi i kosmosie
Biochemik i biofizyk
Inżynier - chemik
Technik chemik
Wykładowca chemii
Chemik
Technik inżynierii środowiska
Inżynier środowiska
Technik ochrony środowiska
Wykładowca inżynierii środowiska
Specjalista ochrony środowiska i zdrowia
Geograf
Wykładowca geografii
Technik naftowy
Technik badań sejsmograficznych
Technik d/s próbek geologicznych
Geolog
Naukowiec nauki o ziemi
Pilot patrolujący autostrady
Hydrolog
Pracownik techniczny na uczelni
Naukowiec inżynierii materiałowej
Matematyk

Inżynier górnictwa
Kierownik placówki badawczej
Inżynier nuklearny
Technik nuklearny
Inżynier petrochemik
Inny naukowiec z dziedziny nauk przyrodniczych
Fizyk
Wykładowca fizyki
Przedstawiciel handlowy
farmaceutyczny/chemiczny
Gleboznawca
BADANIA SPOŁECZNE
Antropolog
Antropolog i archeolog
Wykładowca antropologii i archeologii
Archiwista
Wykładowca etnografii i kulturoznawstwa
Psycholog kliniczny
Psycholog szkolny
Psycholog - terapeuta
Psycholog zakładowy
Wykładowca ekonomii
ekonomista
Psycholog rozwojowy
Technik ekspertyz sądowych
Historyk
Wykładowca historii
Personel rekrutujący
Wykładowca nauk politycznych
Politolog
Pozostali psychologowie
Wykładowca psychologii
Asystent na wydziale badań społecznych
Wykładowca nauk społecznych
Inny naukowiec z obszaru nauk społecznych
Socjolog
Wykładowca socjologii
Specjalista badań rynkowych
Urbanista

Grupa zawodowa
OBLICZENIOWE/FINANSOWE
FINANSE
Księgowy
Biegły księgowy
Rzeczoznawca nieruchomości
Asesor sądowy
Audytor
Analityk budżetowy
Kartograf
Analityk świadczeń społecznych
Kosztorysant
Analityk kredytowy
Ekonomista
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Analityk finansowy
Specjalista nadzoru finansowego
Dyrektor finansowy
Dyrektor finansowy wydziału
Inny specjalista finansowy
Inspektor w firmie ubezpieczeniowej
Doradca kredytowy
Inspektor kredytowy
Logistyk
Analityk badań rynkowych
Osobisty doradca finansowy
Kupiec produktów rolnych
Zaopatrzeniowiec
Kierownik działu zaopatrzenia
Agent produktów finansowych
Makler papierów wartościowych
Inspektor podatkowy
Doradca podatkowy
Skarbnik, kontroler
Specjalista d/s zakupów hurtowych
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Oficer wojskowego centrum dowodzenia
Badacz systemów informatycznych
Kierownik działu IT
Inżynier sprzętu komputerowego
Programista
Wykładowca informatyki
Specjalista ochrony systemów komputerowych
Architekt oprogramowania (aplikacje)
Architekt oprogramowania (systemy operacyjne)
Inni specjaliści - informatycy
Specjaliści wsparcia systemów komputerowych
Analityk systemowy
Administrator baz danych
Administrator sieci komputerowej
Analityk systemu przesyłu danych
Analityk procesów biznesowych
MATEMATYKA I STATYSTYKA
Aktuariusz
Analityk d/s zarządzania

Naukowiec - matematyk
Wykładowca matematyki
Matematyk
Statystyk

Grupa zawodowa INŻYNIERIA
Inżynieria kosmiczna
Inżynieria rolna
Architekt (z wyjątkiem architekta krajobrazu)
Wykładowca architektury
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa
Dyrektor działu IT
Inżynier sprzętu komputerowego
Architekt oprogramowania (aplikacje)
Analityk systemów informatycznych
Inżynier elektryk
Inżynier elektronik (z wyjątkiem sprzętu
komputerowego)
Główny inżynier
Wykładowca inżynierii
Pozostali inżynierowie
Inżynier środowiska
Inżynier ochrony przeciwpożarowej
Inżynier BHP
Inspektor pracy
Inżynier produkcji
Architekt krajobrazu
Architekt morski
Inżynieria morska
Wojskowa inżynieria morska
Inżynier materiałowy
Inżynier mechanik
Inżynier górnictwa i geologii
Inżynieria nuklearna
Technik monitoringu nuklearnego
Inżynier petrochemik
Inżynier środków bezpieczeństwa pracy
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Główny Obszar Zainteresowań: WYKONYWANIE
Czynności takie jak naprawa, hodowla, obsługa, ryzyko

Ludzie, którzy interesują się tym obszarem wolą czynności wykonywane
rękami. Często są to ludzie twardzi, silni fizycznie, preferujący pracę na wolnym powietrzu.
Zazwyczaj wolą widzieć praktyczny rezultat swojej pracy niż filozoficzne i teoretyczne
rozważania.

Grupa zawodowa
MECHANICZNE
OBSŁUGA STATKÓW
WODNYCH/POWIETRZNYCH
Członek załogi samolotu
Pilot lotniczy, inżynier lotu
Instalator szyb samochodowych
Oficer okrętowy
Pilot cywilny
Architekt morski
Pilot statków
Kapitan statku wodnego
Inżynier okrętowy
NAPRAWA
Naprawa kadłubów samolotów
Specjalista d/s naprawy silników lotniczych
Mechanik lotniczy, serwisant lotniczy
Mechanik samochodowy
Mistrz/mechanik samochodowy
Pracownik serwisu samochodowego
Technik samochodowy/specjalista
Technik awioniki
Jubiler
Serwisant rowerowy
Introligator
Murarz
Technik radiowy
Mechanik pojazdów ciężarowych i silników
Diesla
Stolarz (meble)
Technik d/s kalibrowania instrumentów
Stolarz
Serwisant automatów do sprzedaży, gier
Cieśla
Mechanik silnikowy
Technik protetyk
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego
Instalacja i naprawa liczników energii
elektrycznej
Naprawa silników elektrycznych
Projektant części elektronicznych
Instalator elektryk, elektronik
Elektryk samochodowy
Elektryk

Naprawa elektrycznego sprzętu przemysłowego,
Obsługa rozdzielni mocy
Przezwajanie silników
Obsługa wanny galwanicznej
Obsługa pieca do topienia metali, plastiku
Technik elektro-mechanik
Instalator sprzętu elektronicznego,
Naprawa domowego sprzętu elektronicznego
Naprawa sprzętu rolnego
Naprawa ręcznych narzędzi elektrycznych
Mechanik urządzeń grzewczych klimatyzacji
Instalator urządzeń grzewczych
Operator wtryskarki (metal i plastik)
Mechanik urządzeń chłodzących
Naprawa sprzętu AGD
Naprawa i strojenie instrumentów klawiszowych
Robotnik przy maszynie
Naprawa zamków i sejfów
Naprawa drzwi automatycznych
Technik obróbki skrawaniem
Mechanik sprzętu ciężkiego
Prototypownie (w drewnie)
Ręczne wytwarzanie form wtryskowych
Mechanik jachtowy
Mechanik motocyklowy
Technik muzealny, konserwator
Strojenie i naprawa instrumentów muzycznych
Mechanik agregatów prądotwórczych
Grawerowanie mechaniczne
Wytwarzanie wzorów do produkcji
Instalator rurociągów
Hydraulik
Garncarz
Naprawa urządzeń precyzyjnych
Drukarz
Naprawa wagonów
Naprawa sprzętu rekreacyjnego
Naprawa i strojenie instrumentów dętych
Naprawa ceramiki
Mechanik urządzeń chłodniczych
Przedstawiciel handlowy (urządzenia
elektryczne/elektroniczne)
Przedstawiciel handlowy (sprzęt mechaniczny i
materiały eksploatacyjne)
Instalator systemów alarmowych
Stolarz okrętowy
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Szewc
Wyroby ze srebra
Operator maszyny lutującej
Cięcie i obróbka kamienia
Kamieniarz
Naprawa i strojenie instrumentów strunowych
Wytwórca narzędzi
Naprawa transformatorów
Naprawa regulatorów i zaworów
Nauczyciel zawodu w szkole zawodowej
Nauczyciel zawodu w technikum
Zegarmistrz
Spawacz
Operator automatu spawającego
Mechanik maszyn stolarskich
RZEMIEŚLNICY
Piekarz
Cukiernik
Prace konstrukcyjne w drewnie
Rzeźnik
Stolarz
Instalator wykładzin
Instalator płyt gipsokartonowych
Murarz
Inni pracownicy budowlani
Górnicy
Budowa ogrodzeń
Sztygar
Parkieciarz
Posadzkarz
Cyklinowanie podłóg
Obsługa suszarni
Monter kabli telefonicznych
Szklarz
Pomocnik budowlany
Pomocnik murarza,
Pomocnik elektryka
Pracownik drogowy
Monter materiałów ociepleniowych
Monter izolacji
Pracownik firmy utylizującej szkodliwe odpady
Pracownik odlewni
Malarz konstrukcji
Tapetowanie
Roboty kanalizacyjne
Gipsowanie
Zbrojarz
Dekarz
Wywożenie nieczystości
Cięcie i obróbka kamienia
Specjalista od budowy tarasów
Kamieniarz (prace w marmurze)
Różne prace w drewnie

PODSTAWOWE PRACE: PRZEMYSŁ
Prace introligatorskie
Obsługa maszyn introligatorskich
Produkcja kotłów ciśnieniowych
Strzałowy
Ekspert d/s materiałów wybuchowych
Krojczy
Naprawy krawieckie
Obsługa maszyn do krojenia materiału
Przemysłowe przygotowanie żywności
Operator wózka widłowego
Pracownik w fabryce mebli
Obsługa techniczna planu filmowego
Mechanik maszyn przemysłowych
Drukarz
Inni pracownicy (obróbka metalu, plastiku)
Pracownik do odczytu liczników
Pakowacz
Lakiernik samochodowy
Operator pompy
Górnik strzałowy
Szwaczka
Obróbka blachy
Robotnik (konstrukcje stalowe)
Pracownik przemysłu tekstylnego
Tapicer
Obsługa pomp dla ropy
PODSTAWOWE PRACE: MECHANICZNE
Spawacz
Obsługa sprzątająca
Wiercenie otworów w ziemi
Elektryk instalujący linie przesyłowe
Kierownik brygady mechaników
Naprawa instalacji gazowych
Pracownik utrzymania zieleni
Usuwanie materiałów niebezpiecznych
Pomocnik budowlany
Pomocnik murarza
Kamieniarz (prace w marmurze)
Pomocnik do prac instalacyjnych i naprawczych
Pomocnik dekarza
Instalator sprzętu AGD
Dozorca
Operator wózka widłowego
Pracownik do oceny jakości kłód drewna
Drwal
Konserwator budynków
Konserwator maszyn i urządzeń
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Obsługa śmieciarki
Cieśla
Operator maszyn tartacznych
Brukarz
Naprawa sygnalizatorów i szlabanów
Lutowniczy
Ciecie kamienia
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Pracownik załadunku
Instalator linii telekomunikacyjnych
Wulkanizator
TECHNOLOGIE INŻYNIERYJNE
Inżynieria kosmiczna
Technik
Kontrola ruchu lotniczego
Specjalista d/s lotniczych systemów
wspomagających start i lądowanie
Kreślarz
Kreślarz w pracowni architektonicznej
Technik sprzętu audio-video
Serwis akumulatorów
Budowa łodzi
Technik w stacji nadawczej
Operator kamery
Monter okablowania sieci do przesyłu danych
Kreślarz w inżynierskiej pracowni projektowej
Technik inżynierii lądowej
Instalator sprzętu telekomunikacyjnego
Serwis sprzętu komputerowego
Inspektor budowlany
Serwisant serwerów
Naprawa silników elektrycznych
Technik elektryk, elektronik
Inspektor (sieci elektryczne i urządzenia
elektroniczne)
Kreślarz (projekty elektryczne)
Technik (instalacje elektryczne)
Inżynier elektryk
Kreślarz (projekty elektroniczne)
Technik (elektronika inżynieryjna)
Inżynier elektronik
Instalowanie i konserwacja wind
Technik inżynierii środowiska
Pracownik przygotowania żywności
Technik geolog naftowy
Technik urządzeń przemysłowych
Inżynier BHP
Maszynista
Technik kartograf
Architekt urządzeń morskich
Inżynier morski
Technik obliczeniowy
Kreślarz (projekty mechaniczne)
Technik budowy maszyn
Obsługa sprzętu telekomunikacyjnego
Technik urządzeń medycznych
Oficer wojskowy
Kierownik/menadżer
Technik monitoringu nuklearnego
Technik urządzeń nuklearnych
Programista obrabiarek numerycznych
Optyk
Naprawa i strojenie instrumentów perkusyjnych
Farbiarz

Technik radarowy
Radio-mechanik
Operator radiostacji
Sprzedaż instrumentów muzycznych
Inżynier okrętowy
Technik inżynierii dźwięku
Naprawa urządzeń telekomunikacyjnych
Technik geodeta
Inżynier geodeta
Inspektor telekomunikacyjny
Technik obsługi ruchu drogowego
OBSŁUGA SPRZĘTU
Operator urządzeń rolnych
Operator sprzętu prądotwórczego
Palacz
Operator śluzy, mostu zwodzonego
Operator sprzętu polerskiego
Technik kalibrator instrumentów pomiarowych
Operator maszyn odlewniczych
Operator maszyn sklejających
Inspekcja i obsługa urządzeń chemicznych
Obsługa urządzeń do reakcji chemicznych
Obsługa chemicznych linii technologicznych
Obsługa maszyn lakierniczych
Konserwacja maszyn lakierniczych
Operator sprzętu telekomunikacyjnego
Operator obrabiarki cyfrowej (metal i plastik)
Wiertniczy
Operator kombajnu górniczego
Operator urządzeń chłodniczych
Operator kruszarki, młyna
Operator maszyn do cięcia
Operator prasy, przecinarki
Pracownik platformy wiertniczej
Operator koparki
Narzędziowy stacji wiertniczej
Operator fotonaświetlarki
Operator wytłaczarki
Grawer
Operator ładowarki
Operator spychacza
Operator wyciskarki (metal plastik)
Ustawiacz wyciskarki (włókna szklane,
syntetyczne)
Operator maszyn gotujących żywność
Operator młota hydraulicznego
Operator pieców, suszarni, wanien
Operator kompresora
Pracownik gazowni
Operator w fabryce przeróbki gazu
Operator pompy naftowej
Operator maszyn do obróbki szkła
Operator maszyn szlifierskich
Operator maszyn do obróbki cieplnej
Operator wygrzewaczy
Dźwigowy
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Tokarz
Pracownik pralni chemicznej
Operator ładowarki górniczej
Operator ciągnika zrywkowego
Operator maszyn w odlewni
Hutnik
Operator obrabiarki
Operator tarczy górniczej
Operator innych maszyn górniczych
Operator mieszalni
Modelarz (metal i plastik)
Operator obrabiarki wielofunkcyjnej
Nieelektrolityczne pokrywanie metali
Inżynier - operator maszyn ciężkich
Operator maszyn do wyrobów papierowych
Wytwarzanie form metalowych i plastikowych
Operator maszyn drogowych
Operator w centrum sterowania rafinerią
Operator kafara
Operator w elektrowni
Obsługa naświetlarki drukarskiej
Operator giętarki
Prasowaczka ręczna
Operator magla
Pracownik drukarni
Operator maszyny drukarskiej
Maszyna dziurkująca (metal i plastik)
Operator sygnalizacji kolejowej
Obsługa maszyn do budowy torów
Przewóz ładunków nietypowych
Operator maszyny walcującej
Zakładanie kotew górniczych
Obsługa wieży wiertniczej
Robotnik na polu naftowym
Marynarz na tankowcu
Operator maszyny szewskiej
Szwaczka
Operator maszyny zszywającej
Operator maszyny wykonującej nadruki na
towarach
Operator maszyn filtrujących, oddzielających
Serwisant urządzeń kopalnianych
Operator maszyny szwalniczej
Ustawiacz i operator linii maszyn do cięcia blachy
Operator maszyny do szycia butów
Kierowca autobusu
Operator maszyny do lutowania
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
energetyczne
Operator maszyn tekstylnych, farbiarskich
Operator maszyn do krojenia materiału
Spawacz
Operator automatu spawalniczego
Wiercenie studni
Operator maszyn do obróbki drewna z wyjątkiem
piły mechanicznej

OPERATORZY POJAZDÓW
WODNYCH I LĄDOWYCH
Wykwalifikowany marynarz
Kierowca karetki pogotowia
Kapitan, oficer, pilot statku
Operator dźwigu
Operator pogłębiarki
Kierowca samochodu dostawczego
Kierownicy transportu
Kierowca wielkich maszyn ciężarowych
Maszynista
Dźwigowy - Instalator budynków
prefabrykowanych
Sternik łodzi, barki
Kierowca innych pojazdów
Sternik łodzi motorowych
Mechanik okrętowy
Maszyniści od zestawiania składu pociągu
Kierowca ciągnika siodłowego
Obsługa pociągu
Kierowca tira
Kierowca poczty kurierskiej
PRACOWNICY NADZORU: MECHANIKA
Oficer samolotu
Kierownik załadunku samolotu transportowego
Oficer startowy na lotniskowcu
Dowódca transportera opancerzonego
Oficer artylerii i broni rakietowej
Kierownik budowy
Kierownik robót żniwnych
Kierownik połowu
Kierownik wyrębu
Kierownik robót budowlanych
Kierownik robót wydobywczych
Kierownik pracowników obsługi samolotu
Pozostali kierownicy liniowi
Specjalista d/s operacji taktycznych
Kierownik liniowy w zakładzie przetwarzania
żywności
Kierownik brygady robotników
Kierownik brygady sprzątającej
Kierownik brygady mechaników
Kierownik linii produkcyjnej
Oficer grupy specjalistów od broni
Dyrektor produkcji
Kierownik personelu sprzątającego
Kierownik w firmie pielęgnującej trawniki
Bosman – statek, kuter, barka
Konduktor
Oficer służby inżynieryjnych
Kierownik magazynu
KONTROLA MATERIAŁOWA
Sprzedawca części zamiennych
Pomoc farmaceutyczna
Technik farmaceuta
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Pracownicy taboru kolejowego
USŁUGI TRANSPORTOWE PASAŻERSKIE
Kierowca szkolnego autobusu
Kierowca autobusu międzymiastowego
Maszynista w metrze
Kierowca autobusu miejskiego
Taksówkarz, szofer
PRACOWNICY TECHNOLOGICZNI
PRODUKCJI
Monter olinowania samolotu
Monter kadłuba samolotu
Monter płatów nośnych
Monter systemów samolotu
Serwisant kamer i aparatów fotograficznych
Operator kamery
Operator maszyn wielofunkcyjnych do obróbki
metalu i plastiku
Monter sprzętu elektrycznego, elektronicznego
Galwanizer
Monter silników
Grawer
Rytownik
Operator wyciskarki, wtryskarki, prasy
Wytwarzanie włókien szklanych i laminatów
Precyzyjna obróbka metalu
Formierz
Szlifierz diamentów i drogich kamieni
Wytwórca produktów ze szkła
Technik inżynieryjny
Inżynier przemysłowy
Operator maszyny kopertującej
Inżynier materiałoznawca
Serwis urządzeń medycznych
Hutnik
Odlewnik
Ustawiacz maszyn
Wytwórca form jubilerskich
Operator obrabiarki CNC
Programista obrabiarki CNC
Monter sprzętu optycznego
Operator naświetlarki
Operator wtryskarki plastiku
Hydraulik
Grawerowanie precyzyjne
Wytwarzanie soczewek
Odlewanie precyzyjne
Operator skanera przemysłowego
Pracownik walcowni
Monter i kalibrator mierników
Spawacz
PRACOWNICY PRODUKCYJNI
Monterzy
Wygrzewanie i wypalanie
Jubiler

Konserwatorzy maszyn i pojazdów
Czyszczenie, mycie i trawienie metalu
Obsługa maszyn do pokrywania, malowania i
proszkowania
Nawijanie cewek
Obsługa podajnika
Cięcie i przycinanie ręczne
Operator drukarki wielkoformatowej
Mycie naczyń
Monter sprzętu elektromechanicznego
Wyciskanie, formowanie, prasowanie, zgniatanie
Sortowanie i klasyfikacja produktów rolnych
Szlifowanie i polerowanie ręczne
Pomocnik na produkcji
Pracownik pralni chemicznej
Drukarz
Podawanie do maszyny, zdejmowanie
Obsługa drukarki do numerowania części
Robotnik przenoszący materiały
Rozbieracz w zakładzie przetwórstwa
Inspektor mechanik
Pracownik odlewni
Kinooperator
Serwis kas fiskalnych
Obsługa maszyn drukarskich
Operator maszyn pakujących
Malarz pokojowy
Wykańczanie przedmiotów odlewanych
Prasowanie tkanin delikatnych
Prasowanie ubrań
Pracownik produkcyjny
Pracownicy transportu kolejowego
Wytwarzanie półprzewodników
Rzeźnik, pakowacz mięsa
Doker
Monter w grupie monterskiej
Obsługa maszyn tkackich
Obsługa maszyn do wykańczania tkanin
Pracownik produkcji opon
Ostrzenie narzędzi
Pracownicy transportu wewnątrz zakładowego
KONTROLA JAKOŚCI
Inspektorzy i testerzy urządzeń elektrycznych
Inspektorzy ochrony środowiska
Strażak inspektor
Badanie przyczyn wybuchu pożaru
Inspektor załadunku
Inspekcja, testowanie, sortowanie, próbkowanie,
ważenie
Inspekcja materiałów
Inspektor mechaniki
Przygotowanie sprzętu medycznego
Pracownik stacji diagnostycznej samochodowej
Technik BHP
Inspektor urządzeń precyzyjnych
Inspektor urządzeń ciśnieniowych
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Inspektor produkcji - testowanie, sortowanie,
próbkowanie, ważenie
Inspektor torów kolejowych
Załoga pociągu
Inspektor transportu drogowego
OBSŁUGA SYSTEMÓW
Specjalista ruchu lotniczego
Produkcja kotłów
Operator urządzeń do reakcji chemicznych
Operator w zakładzie skraplania gazu
Obsługa systemów w rafinerii
Technik w elektrowni jądrowej
Obsługa reaktora nuklearnego
Opryskiwanie roślin
Operator systemu pompowego naftowego
Operator systemu pompowego w rafinerii
Pracownik rozdzielni elektrycznej
Operator w elektrowni
Inżynier energetyk
Operator w oczyszczalni ścieków

Grupa zawodowa
PRACA NA ZEWNĄTRZ/
/ROLNICTWO
PRACA PODSTAWOWA:
ROŚLINY I ZWIERZĘTA

Pracownik rolny
Drwal
Rolnik
Hodowca
Obsługa szklarni
Obsługa bydła
Rybak i personel pomocniczy
Pracownik leśny
Produkty rolne - sortowanie, klasyfikacja
Myśliwy
Pracownik architektury krajobrazu
Przygotowanie sadzonek
Specjalista ochrony roślin
Pracownik do oprysków roślin
Przycinanie drzew
OGÓLNY NADZÓR:
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
Technik rolny - żywieniowiec
Technik hodowlany
Systemy kontroli zwierząt
Treser
Kierownik personelu obsługującego hodowlę
Kierownik gospodarstwa rybnego
Kierownik szklarni
Kierownik robót rolnych, leśnych

Klasyfikacja i obmiar drewna
PRACA MENADŻERSKA:
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
Menadżer dużych gospodarstw rolnych
Inżynier rolny
Inspektor rolny
Dyrektor firmy dostarczającej personel sezonowy
Doradca rolny
Menadżer dużego gospodarstwa hodowlanego
Hodowca
Kierownik kampanii żniwnej
Kierownik brygady pracowników hodowlanych
Kierownik hodowli mlecznej
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
Kierownik firmy obsługi terenów zielonych
Kierownik wyrębu lasu
Strażnik ochrony przyrody
Kierownik gospodarstwa rybnego
Technik ochrony lasów
Leśniczy
Wykładowca leśnictwa,
Architekt krajobrazu
Kierownik brygady utrzymania trawników
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego - szklarnie
Przewodnik po parku narodowym
Fitolog
Pośrednik w obrocie produktami rolnymi
Kierownik terenów chronionych
Przedstawiciel handlowy (produkty rolne)
Specjalista ochrony gleby

Grupa zawodowa
OCHRONA/POLICJA
EGZEKWOWANIE REGULACJI
PRAWNYCH
Inspektor rolny
Pracownik kontroli hodowli

Inspektor lotniczy
Oficer śledczy np. sprawy dzieci, osoby
zagubione, przestępstwa ubezpieczeniowe
Radca prawny
Specjalista ochrony systemów komputerowych
Inspektor budowlany
Administrator baz danych
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor d/s równego traktowania
Kontroler finansowy
Inspektor straży pożarnej
Badanie przyczyn pożaru
Inspektor celny
Inspektor własności państwowej
Inspektor BHP
Inżynier BHP
Zarządca nieruchomości mieszkalnych
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Urzędnik d/s imigracji
Inspektor d/s licencji
Inspektor towaru przesyłanego drogą morską
Specjalista chorób zawodowych
Inspektorzy urządzeń pomiarowych
Inspektor kotłów ciśnieniowych
Inspektor transportu pasażerskiego
Inspektor kolejowy
OCHRONA I PRZESTRZEGANIE PRAWA
Sędzia Sądu Administracyjnego,
Asesor
Oficer śledczy
Kontroler lotów
Komornik
Oficer śledczy kryminalny, agent specjalny
Wykładowca kryminalistyki, prawa karnego
Strażnik na przejściu dla pieszych
Detektyw i śledczy w sprawach kryminalnych
Specjalista d/s zarządzania sytuacjami
kryzysowymi
Inspektor Straży Pożarnej
Oficer policji
Strażnik ochrony przyrody
Specjalista prewencji przeciwpożarowej lasu
Specjalista d/s prewencji
Inspektor celny, imigracyjny
Inspektor towaru przesyłanego drogą morską
Specjalista prewencji przeciwpożarowej miasta
Dowódca patrolu
Oficer śledczy w policji
Oficer specjalista d/s identyfikacji
Prywatny detektyw
Komendant i zastępca komendanta policji
Oficer Służby Ochrony Kolei
SŁUŻBY OCHRONY
Komornik
Oficer służby więzienniczej
Dyspozytor (z wyjątkiem służb ratownictwa)
Strażak
Inżynier ochrony przeciwpożarowej
Kierownik grupy kuratorów sądowych
Oficer Straży Pożarnej
Kierownik w prywatnych służbach ochrony
Strażak leśny
Kierownik leśnej ochrony przeciwpożarowej
Ratownik na basenie
Ochrona stoków i innych obiektów rekreacyjnych
Ochrona parkingów
Policyjny oficer – specjalista d/s identyfikacji
Dyspozytor w służbach ratunkowych
Kurator, specjalista resocjalizacji
Specjalista d/s badania bezpieczeństwa produktów
Inspektor produkcji
Sorter, pobieracz próbek, wagowy

Inni pracownicy ochrony
Strażnik
Służba Ochrony Kolei

Grupa zawodowa SPORTOWE
Zawodowy sportowiec
Trener jakiejś dyscypliny sportowej
Pomocnik trenera
Wyszukiwacz talentów
Agent sportowy
Płetwonurek zawodowy
Artysta cyrkowy, kaskader
Instruktorzy fitnessu i aerobiku
Wykładowcy rekreacji
Pracownicy obiektów rekreacyjnych
Terapeuci rekreacyjni
Działacz, sędzia i inni pracownicy sportowi

Grupa zawodowa
ZAWODY WYSOKIEGO RYZYKA
Żeglarz
Członek załogi samolotu
Oficer załogi samolotu
Oficer startu i lądowania
Specjalista d/s startu i lądowania
Pilot, drugi pilot, inżynier lotu
Członkowie załogi pojazdów uzbrojonych
Oficer - dowódca załogi pojazdów uzbrojonych
Artylerzysta
Oficer artylerii
Oficer sztabowy
Specjalista centrum dowodzenia
Płetwonurek zawodowy
Pilot zawodowy
Prokurator, agent specjalny
Strażak
Dowódca załogi samolotu
Członkowie załogi samolotu
Specjalista d/s operacji taktycznych
Specjalista d/s obsługi zaawansowanych broni
Patrole z powietrza
Komandos
Oficer służb specjalnych
Zawodowy wojskowy - specjalista d/s broni
powietrznej
Oficer - specjalista d/s wywiadu
Przywódca /menadżer
Prywatny detektyw
Technik radarowy
Siły specjalne
Przewodnik turystyczny
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Specjalna uwaga dla uczniów i studentów
Nie czekaj aż do ukończenia studiów, aby odkryć zawód, który do ciebie pasuje!

Coraz większa liczba uczelni oferuje staże i praktyki zawodowe, może to być kamień milowy w
znalezieniu stałej pracy po ukończeniu studiów. W dodatku, wielu uczniów szkół średnich
pracuje i zdobywa pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej. Na pewnej uczelni aż 70%
studentów odbywało staże lub posiadało pracę na część etatu, co uzupełniało ich wiedzę
zdobytą na uniwersytecie.
Sugerujemy, aby użyć wyników Raportu Kompas Kariery Crown jako wskazówki, jakiego
rodzaju stażu czy pracy szukać, tak by uzupełniała ona program studiów i dawała
doświadczenie zawodowe.
Oto jak Career Direct może pomóc w szukaniu praktyk czy staży:
1. Pokaże ci rodzaje zawodów, które pasują do Twojego unikalnego profilu zawodowego
i do twoich uzdolnień.
2. Informacja uzyskana z raportu doda ci pewności siebie co do mocnych stron, o czym
będziesz mógł powiedzieć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Dostarczy ci informacji, jak napisać CV i jak przygotować się na rozmowę.
4. Wyposaży cię w dokładny, psychometrycznie potwierdzony raport, który da ci pewność,
że nadajesz się do danego zawodu.
5. Pokaże Twoją inicjatywę pracodawcy. Każdy student uzbrojony w raport, po przejściu
procesu konsultacyjnego, będzie miał przewagę nad innymi aplikantami.
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KLUCZOWE ZASOBY POZWALAJĄCE ZDOBYĆ
INFORMACJĘ O RÓŻNYCH ZAWODACH
Aby głębiej zbadać pewne grupy zawodowe zawarte w Liście zawodów,
sprawdź linki podane poniżej lub nabądź odpowiednią literaturę:
1. The Career Guide to America’s Top Industries: Essential Data on Job Opportunities in 42
Industries, Washington, D.C: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics,
2002. http:/stats.bls.gov/oco/cg/home.htm/.
2. Careers Without College (Series), Second Revised Edition, November 1999, Peggy
Schmidt. Princeton, NJ; Petersons.
3. Guide for Occupational Exploration, (G.O.E.), Third Edition. J. Michael Farr (Editor), et al,
2001.
4. Occupational Outlook Handbook (OOH) 2002/2003 Edition. Świetna strona, która
dokładnie opisuje ponad 250 zawodów, które reprezentują 85 procent zatrudnionych ludzi.
Dostęp darmowy dzięki Department of Labor, Bureau of Labor Statistics www.bls.gov/oco.
5. O*NET Online. Najbardziej skondensowana informacja o 950 zawodach z Bureau of Labor
Statistics database. Strona O*NET zawiera informacje o zawodach wykonywanych przez
Amerykanów: wymagane kwalifikacje, wiedza, umiejętności, potrzebne wykształcenie, zakres
obowiązków, poziom kompetencji, średnie zarobki etc. www.online.onetcenter.org/.
6. The Quick Internet Guide to Career and College Information 2001. Ann Wolfinger.
Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 2000.
7. Using the Internet and the World Wide Web in Your Job Search, Third Edition. Fred E.
Jandt and Mary B. Nemnich. Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 1997.
8. VGM Career Books. Lincolnwood, IL: McGraw-Hill, 1995.
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DEFINICJE
GRUPY ZAWODOWE
1. Zawody wysokiego ryzyka: Charakterystyka tego obszaru kariery zawiera silną potrzebę
uczestniczenia w przedsięwzięciach, które mogą być uznane za niebezpieczne i ryzykowne dla
przeciętnej osoby i zawierają np. skoki ze spadochronem, wyścigi samochodowe, wspinaczkę
oraz latanie. Zawody: strażak, żołnież jednostki specjalnej, pilot, kaskader, specjalistyczny
przewodnik, ekspert ds. materiałów wybuchowych. Zawody tej grupy wymagają odpowiednich
cech fizycznych i mentalnych, jak koncentracja, równowaga, siła i odporność.
2. Opieka nad zwierzętami: Leczenie chorych lub zranionych zwierząt, tresura zwierząt, opieka
na zwierzętami, badania zachowań zwierząt. Główne zawody w tej grupie to weterynarz, treser,
pracownik ZOO. Dziedziny właściwe dla tej grupy to zachowania zwierząt, fizjologia i
biopsychologia.
3. Artystyczne: Ta grupa zawodowa zawiera wyrażanie idei przez tworzenie oryginalnych dzieł,
takich jak: rysowanie, projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz, rzeźbienie, scenografia,
projektowanie i naprawa biżuterii, fotografia. Naturalne talenty mogą być wzmocnione przez
kursy w dziedzinie sztuki, rysunku, historii sztuki, wystroju wnętrz, rzeźby lub fotografii.
Przykładowe zawody to artysta plastyk, fotograf, poeta.
4. Sportowe: Osoby zainteresowane tą grupą zawodową mają silny pociąg w kierunku sportu
zawodowego lub sportu jako formy rekreacji. Czynności powiązane z tą grupa zawodów
obejmują współzawodniczenie na zawodach sportowych, sporty grupowe, trenowanie
zawodników, instruktaż podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych lub nauczanie wychowania
fizycznego. Osoby odnoszące sukcesy w tej branży są zwykle współzawodniczące, posiadają
naturalne uzdolnienia sportowe, wykazują się wysokim poziomem sprawności i koordynacji
ruchowej oraz dyscypliny. Dziedziny wiedzy odpowiadające tej grupie zawodowej to:
wychowanie fizyczne, fizjologia ćwiczeń, medycyna sportowa, żywienie. Przykładowe zawody
w tej grupie to: zawodowy sportowiec, trener, instruktor sportu, sędzia, nauczyciel wychowania
fizycznego.
5. Obliczeniowe/finansowe: W tej grupie zawodowej wykorzystuje się matematyczne i finansowe
formuły oraz koncepcje do rozwiązywania złożonych problemów. Aktywności i czynności
powiązane z tą grupa zawodów obejmują obliczenia podatkowe, analizowanie formuł
matematycznych lub posługiwanie się statystyką w celu przewidywania wyników procesów
biznesowych. Osoby usatysfakcjonowane pracą w tych obszarach są zwykle nastawione na
szczegóły, analityczne, precyzyjne i dokładne. Edukacja i szkolenia obejmują tutaj m.in.:
ksiegowość, finanse, statystykę, matematykę, informatykę i ekonomię. Przykładowe zawody z
tej branży to: analityk systemów komputerowych, matematyk, księgowy, bankier, statystyk,
ekonomista, aktuariusz i strateg inwestycji.
6. Nauki konsumenckie: Czynności właściwe tej grupie to: planowanie menu, catering,
dekorowanie, stylizacja fryzur i opieka osobista. Typowe zawody to: zarządzający
gospodarstwem domowym, gospodyni domowa, pomoc domowa, dietetyk, szef kuchni,
fryzjer/stylista, dekorator wnętrz, wizażysta. Obszary nauki, służące przygotowaniu się do
pracy na tym polu zawodowym obejmują ekonomię gospodarstwa domowego, nauki o
zachowaniach konsumenckich oraz żywności, a ponadto zarządzanie gastronomią,
projektowanie wnętrz i odzieży, handel odzieżą, opiekę nad dziećmi oraz kosmetologię.
7. Poradnictwo: Wpływanie na ludzi w celu ich osobistego rozwoju lub rozwiązywania
problemów, np. psychologicznych lub interpersonalnych. Typowe czynności tutaj to: udzielanie
specjalistycznego poradnictwa, testowanie, wysłuchiwanie i doradzanie. Zawody to: psycholog,
doradca szkolny lub uczelniany, doradca rodzinny i małżeński, pracownik socjalny i konsultant
kariery.
8. Edukacja: Osoby zainteresowane tym obszarem kariery lubią pracować z ludźmi i pomagać
innym w nabywaniu nowych umiejętności lub wiedzy. Kontynuowanie edukacji, tworzenie
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planu lekcji oraz prace nad katalogowaniem to przykłady codziennych obowiązków osób
zatrudnionych w tej grupie. Przykłady typowych zawodów w tej grupie to: nauczyciel,
wykładowca, nauczyciel szkoły wieczorowej, wykładowca/specjalista ds. edukacji.
9. Międzynarodowe: Ta grupa zawodów łączy się z pragnieniem podróżowania i pracy w obcym
kraju, z ludźmi z innych kultur oraz komunikowania się w więcej niż jednym języku. Typowe
zawody w tej grupie: korespondent zagraniczny, tłumacz, zagraniczny przedstawiciel
biznesowy, dyplomata, nauczyciel języka obcego. Dla tej grupy zainteresowań polecane są
studia obcych języków i kultur.
10. Prawo/polityka: Zainteresowani tą grupą zawodów mają dużą potrzebę wpływania na zdanie i
myślenie innych osób. Zazwyczaj lubią organizować kampanie dla kandydatów politycznych,
przemawiać publicznie na spotkaniach oraz prowadzić konferencje prasowe, reprezentować
klientów w sprawach sądowych i utrzymywać biura polityczne. Wielu z tych ludzi pracuje w
zawodach prawniczych, jak sędzia, notariusz, adwokat czy prokurator. Inni są politykami. Do
sukcesu w zawodach obszaru prawo/polityka wymagana jest m.in. uważność na szczegóły,
natura prezentowania się jako osoba kompetentna, odporność na krytykę. Dla wielu z tych
zawodów duże znaczenie ma zaawansowana edukacja.
11. Zarządzanie/sprzedaż: Czynności właściwe tej grupie zainteresowań to kierowanie,
delegowanie, rozwijanie strategii marketingowych, rozpoczynanie i rozwijanie działalności
biznesowej. Zawody to m.in.: przedstawiciel handlowy, menadżer, agent ubezpieczeniowy,
sprzedawca, kierownik sklepu, kierownik hotelu/restauracji, dyrektor firmy, pośrednik handlu
nieruchomościami, makler giełdowy, kierownik produkcji. Dziedziny wiedzy to:
zarządzanie/administracja, marketing, kadry, finanse.
12. Mechaniczne: Osoby zainteresowane tym obszarem kariery czerpią przyjemność z pracy
manualnej, rozwiązywania mechanicznych lub technicznych problemów, budowania lub
konstruowania przedmiotów, jak i obsługi maszyn. Osoby te są zazwyczaj dokładne i
zorganizowane, analityczne, ukierunkowane mechanicznie, chcące widzieć konkretne,
namacalne efekty swej pracy. Typowe zawody to: inżynier, elektryk, technik urządzeń
przemysłowych, stolarz/cieśla, mechanik, mechanik samochodowy/lotniczy, architekt,
budowniczy, hydraulik, spawacz, ślusarz. Dziedziny wiedzy to: technologia motoryzacyjna,
wyposażanie gabinetów specjalistycznych, obróbka drewna i inne kursy związane z
określonymi branżami przemysłowymi.
13. Praca na zewnątrz/rolnictwo: Ta grupa zawodów obejmuje czynności związane z pracą na
zewnątrz, takie jak: badanie zachowań zwierząt, hodowla zwierząt, praca z roślinami, badanie
skamieniałości lub architektura krajobrazu. Osoby zainteresowane pracą w tej branży zwykle
lubią naturę, interesują się zwierzętami lub ich hodowlą, lubią pracować manualnie lub
fizycznie i nie przeszkadza im praca w nietypowym otoczeniu. Odnośne dziedziny wiedzy to:
agrokultura, leśnictwo, ochrona przyrody, ogrodnictwo, metody upraw. Typowe dla tej branży
zawody, to: ogrodnik, farmer, hodowca, projektant ogrodów, strażnik lasu, wędkarz, zoolog,
ekolog, treser.
14. Występy artystyczne/komunikacja: Zabawianie publiczności, występy muzyczne,
przedstawianie prezentacji, występowanie w sztuce teatralnej, występy taneczne, przemawianie
publiczne. Zawody to m.in.: zawodowy piosenkarz, muzyk, dyrygent, aktor, model, komik,
prezenter radiowy/TV, reporter, gospodarz prowadzący, komentator. Dziedziny studiów to np.:
muzyka, specjalizacje: wokalna lub instrumentalna, publiczne przemawianie i sztuka teatralna.
15. Nauki przyrodnicze/medyczne: Praca w tej grupie zawodowej polega głównie na badaniu
złożonych problemów, diagnozowaniu chorób, pomaganiu innym w obszarach związanych ze
zdrowiem, badaniach biologicznych lub analizie danych naukowych. Powiązane z tą branżą
czynności to także przepisywanie lekarstw, zapewnianie opieki medycznej oraz odpowiedniego
leczenia pacjentom oraz sporządzanie szczegółowych opisów, raportów. Przygotowanie
edukacyjne jest zazwyczaj obszerne i może obejmować dziedziny takie jak farmacja, chemia,
stomatologia, biologia. Dla sukcesów w tej grupie zawodowej istotne jest posiadanie percepcji
szczegółów, empatii dla innych ludzi, bystrego intelektu, czy skutecznych umiejętności
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zapamiętywania. Typowe dla tej branży zawody to m.in.: dentysta, okulista, lekarz ogólny,
farmaceuta, chemik, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
16. Ochrona/policja: Nadrzędną cechą tej dziedziny kariery jest silne pragnienie ochrony osób i
mienia, z czym może wiązać się osobiste ryzyko. Zazwyczaj obejmuje takie działania jak
dochodzenia w sprawach kryminalnych, zatrzymywanie łamiących prawo, patrolowanie
obszarów w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenie nadzoru i reagowanie na alarmy.
Zawody z tej grupy to m.in.: policjant, strażnik więzienny, pracownik ochrony, prywatny
detektyw, kurator sądowy.
17. Służby serwisowe: Ta grupa zawodów obejmuje czynności takie jak asystowanie, pomaganie
lub świadczenie usług innym osobom. Osoby zainteresowane pracą w zawodach z tej grupy
zwykle lubią kontaktować się z ludźmi, odpowiadać na pytania, prowadzić rejestry, nadzorować
produkty, obsługiwać urządzenia biurowe lub asystować innym. Ta szeroka grupa zawodowa
obejmuje następujące profesje: przedstawiciel obsługi klienta, np. w banku, urzędnik, sekretarz,
kasjer, recepcjonista, operator telefoniczny, kelner, obsługa hotelowa, służby pomocnicze w
zakładach pracy.
18. Inżynieria: Osoby zainteresowane tym obszarem kariery mają silne pragnienie planowania,
projektowania oraz zaangażowania w konstrukcję budynków, dróg, lotnisk i innych obiektów, a
także projektowania maszyn, wyposażenia lub oprogramowania, które wymaga wysokiego
poziomu technologii. Typowe zawody w tej grupie to m.in. inżynier budownictwa lub architekt.
Sukces w tej grupie zawodowej wymaga dobrego wykształcenia w inżynierii, architekturze,
projektowaniu, rysunku technicznym.
19. Transport: Ta grupa zawodów obejmuje czynności oraz specjalności polegające na kierowaniu
pojazdami oraz zapewnianiu transportu. Przykładowe czynności i zawody to kierowanie
ciągnikiem siodłowym, lokomotywą, praca jako szofer limuzyny lub kierowca taksówki czy
autobusu. Wymagane mogą być różne rodzaje prawa jazdy.
20. Religijne: Ta grupa zawodów koncentruje się na działaniach, które zapewniają przewodnictwo
religijne i duchowe oraz wysłuchiwanie problemów osobistych innych osób. Zachęcanie do
uczestnictwa w praktykach religijnych, nauczanie o sprawach duchowych oraz przewodzenie w
sprawach kultu są także typową działalnością w tej dziedzinie. Wiele osób bardzo
interesujących się tą dziedziną częściej zajmuje się nią jako wolontariusz niż jako pełnoetatowy
pracownik. Zawody z tej grupy to m.in.: duszpasterz, ewangelista, misjonarz, doradca
duszpasterski. Zawody te wymagają zazwyczaj wyksztalcenia religijnego lub poradniczego.
21. Pisanie: Praca w tym obszarze łączy się z komunikowaniem idei poprzez pisane teksty takie jak
informacje i artykuły, scenariusze filmowe i recenzje filmowe. Czynności to: pisanie tekstów,
audycji i skryptów radiowo-telewizyjnych, artykułów prasowych, recenzji filmowych,
formułowanie ogłoszeń reklamowych, notowanie przemówień. Zawody to m.in.: pisarz,
reporter, dziennikarz radiowy/telewizyjny, korespondent zagraniczny. Wymagane jest dobre
wyksztalcenie w zakresie języka polskiego, literatury, kreatywnego pisania i gramatyki.

CZYNNOŚCI
1. Opieka nad zwierzętami: Czynności związane z opiekowaniem się zwierzętami, takie jak
leczenie chorych lub zranionych zwierząt, opieka nad zwierzętami w schronisku lub punkcie
weterynaryjnym, tresura, badanie ich zachowania.
2. Artystyczne: Tworzenie obrazów budynków, ludzi, krajobrazów; rzeźbienie; fotografowanie
obiektów; tworzenie projektów z wykorzystaniem grafiki lub sztuki; tworzenie scenografii dla
produkcji teatralnych; tworzenie efektów dźwiękowo/wizualnych; produkcja/naprawianie
biżuterii; planowanie/projektowanie wnętrz.
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3. Sportowe: Współzawodniczenie w dziedzinach sportu, uczestniczenie w sportach
zespołowych, trenowanie fitness, uczestniczenie w zajęciach sportowych, trenowanie
sportowców, nauczanie sportu w ośrodkach rekreacji, wyszukiwanie talentów sportowych,
organizowanie wydarzeń sportowych.
4. Inżynieria lądowa: projektowanie konstrukcji budynków, dróg, lotnisk, mostów itp.
5. Praca biurowa: Czynności związane z pracą biznesową/biurową zawierające prowadzenie
korespondencji, wykorzystywanie komputera do edycji tekstów, obsługa urządzeń biurowych
(fax, kopiarka, itp.), wprowadzanie danych do komputera, zapis i notowanie wypowiedzi,
prowadzenie katalogów, przechowywanie danych i przetwarzanie informacji.
6. Komunikowanie (duże grupy): Publiczne przemawianie przed dużymi grupami w celu
informowania, dostarczenia rozrywki, przekonywania, prowadzenie programu radiowego/TV.
7. Poradnictwo: Pomaganie innym w przezwyciężeniu problemów emocjonalnych,
wysłuchiwanie, doradzanie, prowadzenie poradnictwa wśród studentów, przeprowadzanie i
interpretowanie testów osobowościowych, doradzanie w sprawie wyboru edukacji i powołania.
8. Obsługa klienta: Podejmowanie gości, udzielanie informacji telefonicznych, asystowanie
klientom w sklepie, pomaganie w tworzeniu rozkładów zajęć, rejestracja gości hotelowych,
obsługa kas.
9. Służby hotelowe/restauracyjne: Sprzątanie pokoi, pomoc gościom przy bagażu, czyszczenie
obuwia, podawanie dań w kawiarniach i restauracjach.
10. Edukacja: Nauczanie w szkołach i na uczelniach, prowadzenie zajęć w grupie,
przygotowywanie materiałów edukacyjnych, ustalanie zasad funkcjonowania uczelni,
przeprowadzanie
testów
i
egzaminów
uczniom
i
studentom,
asystowanie
nauczycielom/wykładowcom.
11. Elektronika/maszyny: Wykorzystywanie, obsługiwanie i naprawianie różnych rodzajów
narzędzi, maszyn, silników, urządzeń, itp.
12. Rozrywka: Gra na scenie, taniec, występy artystyczne, choreografia.
13. Produkcja/montaż: Różne typy zadań związanych z działalnością zakładów produkcyjnych,
biznesu, np.: obsługa produkcji taśmowej, urządzeń napełniających pojemniki, taśmociągu,
kompletowanie produktu z elementów, np. samochodu.
14. Rolnictwo/uprawa roślin: Hodowla zwierząt, ryb, drobiu, produkcja jaj, rozwijanie metod
upraw, nawadnianie upraw, zbiór plonów, prace ogrodnicze.
15. Finanse: Księgowość w firmie, kierowanie działem finansowym, prowadzenie działań
inwestycyjnych, przygotowywanie zwrotów podatkowych dla osób fizycznych i organizacji,
monitorowanie dokumentów prawnych, poradnictwo finansowe, wykorzystywanie statystyki do
rozwiązywania problemów.
16. Żywność: Ustalanie menu, produkcja posiłków w komercyjnych punktach żywienia, usługi
cateringowe, prowadzenie barów szybkiej obsługi, ustalanie diety dla pacjentów, kierowanie
restauracją, tworzenie nowych dań/przepisów, planowanie i przygotowywanie posiłków w
domu.
17. Praca manualna: Czynności związane z pracą ręczną: konstruowanie, wyszywanie,
malowanie, układanie glazury, itp.
18. Medycyna: Czynności związane z obsługą medyczną pacjentów, takie jak: badanie wzroku i
przepisywanie szkieł korekcyjnych, projektowanie i dopasowywanie okularów, testowanie
słuchu i wzroku, wypisywanie recept na lekarstwa, obsługa urządzeń medycznych
i wyposażenia, badanie i leczenie uzębienia.
19. Praca w kontekście międzynarodowym: Czynności związane z działaniami zagranicznymi,
jak: praca w firmie poza granicami kraju, zawodowe podróże zagraniczne, nawiązywanie
kontaktów biznesowych z obcokrajowcami, komunikowanie się w różnych językach,
studiowanie dziedziny spraw zagranicznych.
20. Architektura krajobrazu: planowanie i tworzenie krajobrazu, projektowanie i obsługa
terenów zieleni, parków, trawników, kwiatów.
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21. Zarządzanie: Kierowanie administracją biura, organizowanie działań biurowych, zarządzanie
pracownikami, kierowanie oddziałem banku, rozpoczynanie i rozwijanie własnego biznesu,
sprawowanie funkcji prezesa firmy.
22. Matematyka: Czynności związane z matematyką zawierają wykorzystywanie formuł
matematycznych, rozwiązywanie problemów matematycznych i operacje liczbowe.
23. Muzyczne: Gra na instrumentach przed publicznością, komponowanie, śpiewanie solo lub
w zespole, dyrygowanie lub kierowanie zespołem wokalnym lub orkiestrą symfoniczną.
24. Komunikacja polityczna: Organizowanie kampanii politycznych na rzecz kandydatów lub
idei, zbieranie danych na rzecz partii politycznej, polityczne agitowanie innych, organizowanie
konferencji prasowych, prowadzenie urzędu publicznego.
25. Pielęgniarstwo/opieka medyczna: Opieka pielęgniarska nad pacjentami, przygotowywanie
pacjentów do operacji, planowanie i przeprowadzanie terapii fizycznej i psychologicznej,
odbieranie porodów, opieka położnicza, udzielanie pierwszej pomocy, transport pacjentów do
i ze szpitala.
26. Religijne: Duchowe przewodzenie kościołom, zachęcanie do uczestnictwa w życiu kościoła,
proklamacja przekonań religijnych, praca misyjna, organizowanie nabożeństw, publiczne
odczytywanie Biblii i innych ksiąg religijnych.
27. Badanie przyrody: Gromadzenie wiedzy o przyrodzie, badanie skamielin roślin i zwierząt,
obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku, ochrona natury.
28. Naukowe badania medyczne: Prowadzenie badań na rzecz wynalezienia nowych leków,
specjalistyczne diagnozy chorób, studiowanie procesów chemicznych przebiegających
w żywych organizmach, przeprowadzanie operacji chirurgicznych.
29. Zawody wysokiego ryzyka: Prowadzenie samochodów/motocykli w wyścigach, loty bojowe
w obronie kraju, gaszenie pożarów.
30. Komunikacja sprzedażowa: Sprzedawanie produktów lub usług, przekonywanie klientów,
zbieranie funduszy na cele charytatywne, rekrutowanie nowych członków do klubów lub
organizacji, rozwijanie strategii marketingowych dla produktów, usług lub organizacji.
31. Badania naukowe: Śledzenie materiałów/tekstów naukowych, zbieranie informacji na
projekty badawcze, interpretowanie wyników badań, rozwiązywanie problemów naukowych,
słuchanie wykładów naukowych, wykorzystywanie informacji do prognozowania pogody,
kontrolowanie procesów chemicznych w zakładach przemysłowych.
32. Bezpieczeństwo publiczne: Działania wobec przestępczości, dokonywanie aresztowań,
przeprowadzanie śledztw w sprawach kryminalnych, ochrona osób i mienia, nadzorowanie,
przeprowadzanie rozpraw sądowych kryminalnych lub cywilnych, służba penitencjarna,
reagowanie na alarmy.
33. Samozatrudnienie: Własna przedsiębiorczość, zakładanie i rozwijanie własnego biznesu.
34. Stylizacja/wizaż: Czynności związane z wykonywaniem manicure i fryzjerstwem.
35. Transport: Prowadzenie środków transportu; ciężarówek, pociągów, autobusów, samochodów
osobowych, taxi.
36. Komunikacja na piśmie: Pisanie tekstów, audycji i skryptów radiowo-telewizyjnych,
artykułów prasowych, recenzji filmowych, notowanie przemówień.

27

ZAWODY

1.

Zawody wysokiego ryzyka

oficer, zawodowy wojskowy, astronauta, zawodowy żołnierz,
pilot, strażak

2.

Praca ze zwierzętami

pracownik zoo, treser zwierząt, weterynarz

3.

Artysta

poeta, artysta, fotograf

4.

Sportowiec

sportowiec zawodowy, trener, arbiter/sędzia sportowy

5.

Kadra zarządzająca

właściciel firmy,
przedsiębiorca

6.

Doradca

doradca, pracownik socjalny, psycholog

7.

Obsługa klienta

obsługa klienta w banku, urzędnik, sekretarz, kasjer,
recepcjonista, operator telefoniczny

8.

Kierowca

kierowca, szofer, kierowca autobusu, kierowca ciężarówki

9.

Edukacja

nauczyciel, dyrektor szkoły, profesor

10.

Związane z modą

charakteryzator, projektant mody, fryzjer-stylista, dekorator
wnętrz, krawiec/krawcowa, jubiler, florysta

11.

Finansowo-obliczeniowe

księgowy, matematyk, statystyk,
komputerowy, ekonomista

bankier,

programista

12.

Gospodarstwo domowe

zarządzający
gospodarstwem
domowym,
domowa, pomoc domowa, dietetyk, szef kuchni

gospodyni

13.

Języki

nauczyciel języków obcych, tłumacz

14.

Prawo/polityka

prawnik, lobbysta, sędzia, polityk, dyplomata

15.

Personel medyczny

dentysta, higienista jamy ustnej, optyk, pielęgniarka, asystent
medyczny, pomoc pielęgniarska, lekarz, farmaceuta, technik
zdjęć rentgenowskich

16.

Artyści estradowi

piosenkarz/piosenkarka, aktor/aktorka,
cyrkowy, model, tancerz/tancerka, muzyk

17.

Związane z przyrodą

farmer, hodowca bydła, projektant ogrodów, strażnik lasu,
wędkarz

18.

Reporter/pisarz

prezenter radiowy/telewizyjny, korespondent zagraniczny,
pisarz

19.

Sprzedaż/zarządzanie

przedstawiciel handlowy, sprzedawca, kierownik sklepu,
kierownik hotelu, restauracji, dyrektor firmy, pośrednik
handlu nieruchomościami, agent ubezpieczeniowy, makler
giełdowy, kierownik produkcji

20.

Nauka

naukowiec, chemik,
laboratoryjny

21.

Policja/ochrona

policjant, strażnik więzienny, pracownik ochrony, prywatny
detektyw, kurator sądowy

22.

Techniczne

inżynier, elektryk, stolarz/cieśla,
budowniczy, hydraulik, spawacz

prezes

firmy,

badacz,

dyrektor

biolog,

generalny,

komik,

fizyk,

mechanik,

artysta

technik

architekt,
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DZIEDZINY WIEDZY

1.

Agrokultura:

ogrodnictwo, metody upraw, leśnictwo i rolnictwo

2.

Sztuka:

rysunek, historia, krytyka sztuki, projektowanie wnętrz lub
projekty graficzne, rzeźba, fotografia

3.

Biznes/zarządzanie

administracja biznesu, relacje pracy, kadry, handel i sprzedaż

4.

Administracja/biuro

pisanie na komputerze, obróbka informacji i tekstów,
katalogowanie i segregacja dokumentów, praca w biurze

5.

Edukacja

wczesna edukacja dzieci, edukacja niepełnosprawnych,
edukacja w szkole średniej

6.

Język polski

poprawne pisanie tekstów, literatura,
twórczość literacka, gramatyka

7.

Finanse

księgowość, ekonomia, inwestycje, finanse

8.

Języki obce

hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski, japoński, grecki,
chiński

9.

Gospodarstwo domowe

gotowanie, sztuka kulinarna, odzież, prace artystyczne,
opieka nad dziećmi, kosmetologia

10.

Matematyka

algebra, informatyka, programy komputerowe, geometria,
trygonometria, rachunek różniczkowy

11.

Muzyka

zespół muzyczny, teoria muzyki, muzyka chóralna
i oratoryjna, występy wokalne lub instrumentalne, orkiestra

12.

Wychowanie
fizyczne/trenowanie

nauka tańca, tenis, piłka nożna, baseball, siatkówka,
gimnastyka, podnoszenie ciężarów

13.

Występy dla publiczności

teatr, przemawianie publiczne, dyskusja na forum

14.

Religia

teologia, religia

15.

Nauki ścisłe/przyrodnicze

biologia, fizyka, chemia, nauka o ziemi, botanika, ekologia,
anatomia, fizjologia, zoologia

16.

Nauki społeczne

historia, administracja państwowa, socjologia, psychologia,
antropologia, nauki polityczne, pomoc socjalna, prawo

17.

Nauki techniczne

inżynieria, projekty
architektura

18.

Prowadzenie warsztatu

warsztat elektroniczny, samochodowy lub mechaniczny,
metalurgiczny, stolarski, warsztat drukarski

techniczne,

dziennikarstwo,

mechanika,

szkice,
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UMIEJĘTNOŚCI
Czternaście grup umiejętności – definicje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Analityczne: Osoby osiągające wysoki wynik w tej kategorii lubią intelektualne wyzwania i
dobrze czują się z takimi zajęciami jak: prowadzenie badań, analizowanie faktów i danych,
rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów. Lubią pracować z pomysłami i używać wysokich
umiejętności intelektualnych do analizowania problemów i oceniania rozwiązań. Często
generują nowe pomysły lub podejścia do problemu. Takie umiejętności są użyteczne w nauce,
biznesie, prowadzeniu badań a także w wielu innych zawodach.
Artystyczne: Osoba osiągająca wysoki wynik w kategorii artystycznej posiada umiejętności
wyrażania myśli przez stwarzanie własnych dzieł sztuki. By wyróżniać się w tej dziedzinie
należy rozwijać spostrzegawczość, bycie twórczym, umiejętność interpretacji oraz ekspresji.
Artyści zazwyczaj mają zdolność do wizualizacji końcowego efektu ich dzieła zanim
rozpoczną pracę nad nim. Zazwyczaj świetna koordynacja wzrokowo-ruchowa i zręczność
plus wielogodzinne szkolenie i ćwiczenia są wymagane do odpowiedniego wydoskonalenia
umiejętności.
Sportowe: Uzyskanie wysokiego wyniku w tej kategorii sugeruje, że dana osoba prezentuje
wysoki poziom koordynacji ruchowej, umiejętności sportowych oraz głęboką potrzebę
rywalizacji. Dodatkowo może rozwijać swój fizyczny potencjał przez dyscyplinę, trening,
zdrową dietę, rygorystyczne ćwiczenia i przywiązanie do sportowych ideałów. Potrzebna
będzie w jakimś zakresie wiedza medyczna/biologiczna na temat ludzkiego ciała, grup mięśni
i procedur rehabilitacyjnych.
Praca biurowa: Osoby osiągające wysoki wynik w tej kategorii mają wysoką skuteczność w
sprawnym codziennym obsługiwaniu biura. Ich mocne strony zawierają: dokładne
rejestrowanie, archiwizowanie, zapisywanie, edytowanie i kopiowanie danych; znajomość
biurowych procedur, poprawność w podstawach matematyki, jasną komunikację, obsługę
systemu telefonicznego, biegłość w obsłudze sprzętu biurowego włącznie z komputerem.
Praca wykorzystująca te umiejętności wymaga także: zwracania uwagi na szczegóły,
solidności, szybkości i dobrej organizacji.
Komunikacja międzykulturowa: Osoby osiągające wysoki wynik w kategorii
międzykulturowej zwykle charakteryzuje zamiłowanie do języków obcych oraz
komunikowanie się z ludźmi z obcych kultur. Dodatkowo mają one zdolność do
przyswajania, rozumienia i adaptacji do zwyczajów obcych kultur. Zazwyczaj ich
zainteresowania dotyczą tłumaczenia tekstów zarówno biznesowych, urzędowych jak
i humanistycznych.
Interpersonalne: Jeśli osiągnąłeś wysoki wynik w tej kategorii to masz wysokie naturalne
umiejętności w pracy z ludźmi. Prawdopodobnie będziesz dobry w pracy, gdzie regularnie
wymagana jest dobra interakcja z ludźmi. Twoja zdolność do efektywnego komunikowania
się i twoje mocne zainteresowanie ludźmi będzie naturalnie stwarzać możliwości do
doradzania, nauczania, wyjaśniania jako części Twojej pracy. Aby maksymalnie wykorzystać
twoje umiejętności upewnij się, że Twoja praca będzie zawierała aktywne zaangażowanie w
działania z ludźmi, okazje do komunikowania się z nimi jako elementy Twoich codziennych
obowiązków.
Zarządzanie: Ta dziedzina umiejętności skupia się na zdolności do wysokiej jakości
koordynowania działania innych osób. Wysoki wynik zwykle wskazuje na zdolność do
przekonywania i motywowania innych. Ludzie wyraźnie odpowiadają na Twoje przekonujące
przywództwo. Świetnie Ci idzie delegowanie i podejmowanie decyzji. Aby dobrze
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

wykorzystać te umiejętności warto rozważyć zatrudnienie zawierające zarządzanie, promocję,
delegowanie i przewodzenie innym.
Marketing: Masz naturalną zdolność do rozpoznawania potrzeb klientów i przekonywania
ich do korzystania z twoich produktów czy usług ku zaspokojeniu ich potrzeb. Skuteczne
umiejętności sprzedażowe i reklamowe zwykle występują razem z ponadprzeciętnymi
zdolnościami w zakresie komunikacji i współpracy z ludźmi. Aby być skutecznym w reklamie
czy sprzedaży, potrzebujesz utrzymywać równowagę pomiędzy silnym nastawieniem na cel a
szczerą troską o klienta. Także Twoja pewność co do siebie oraz produktu powinna być
wystarczająco mocna, aby znieść odrzucenie okazywane przez część klientów. Z
umiejętnościami marketingowymi często bywają związane zdolności do przedsiębiorczości,
włączając w to prowadzenie własnego biznesu.
Matematyka: Osoby uzyskujące wysoki wynik w tej kategorii czują się wygodnie pracując z
liczbami i bazami danych. Są precyzyjne w kalkulowaniu i odnoszą sukcesy w pracy z
informacjami, które mogą być zmierzone, ocenione bądź wyjaśnione za pomocą liczb.
Matematyczne umiejętności mogą być użyte na wielu różnych polach, takich jak:
rachunkowość, inżynieria, ekonomia oraz informatyka.
Mechaniczne: Zdolność do budowania i naprawiania rzeczy. Osoba z tymi umiejętnościami
jest w stanie sprawnie pojąć jak i dlaczego dane rzeczy działają i szybko znaleźć ich
zastosowanie w codziennym życiu. Posiada naturalną zdolność do rozwiązywania problemów
technicznych. Osoba ta szybko uczy się obsługi maszyn i ręcznych narzędzi. Ma talent do
wynajdywania nowych rozwiązań.
Muzyczne: Osoby, które uzyskały wysoki wynik w kategorii muzycznej zazwyczaj mają
wrodzone poczucie rytmu, zdolność do grania na instrumentach muzycznych, interpretowania
i wyrażania emocji oraz idei wokalnie, zdolność rozumienia symboli i teorii muzycznych oraz
rozróżniania jakości i wysokości tonów. Dodatkowo, mają wysoko rozwiniętą
samodyscyplinę umożliwiającą im wierne oddanie wielogodzinnym ćwiczeniom.
Organizatorskie: Osoba, dla której wynik w umiejętnościach organizatorskich jest wysoki
zazwyczaj wyróżnia się w zestawianiu, przechowywaniu i wyszukiwaniu informacji, danych i
pozycji w usystematyzowany sposób. Naturalnie dostrzega to, jak przechowywać informacje,
szczegóły, rzeczy właściwie, w dobrym porządku, aby zwiększyć ich skuteczność. Ma
skłonność do metodycznego działania, staranności i systematyczności w realizacji zadań.
Praca z grupą: Obcowanie z ludźmi przychodzi Ci naturalnie więc lubisz pracę z innymi.
Sprawia Ci przyjemność praca z publicznością i prawdopodobnie odniesiesz sukces w
zajęciach bazujących na twojej naturalnej łatwości poznawania ludzi i budowania dobrej
atmosfery.
Pisanie: Osoby, które uzyskały wysoki wynik w dziedzinie umiejętności pisania zazwyczaj są
zdolne do jasnego komunikowania swoich myśli i pomysłów poprzez pisanie. Pisanie
wymaga także zdolności do syntezy informacji oraz logicznego i zwięzłego przedstawiania
kluczowych punktów w raportach, listach czy podsumowaniach. Osoby z wysokim wynikiem
w tej dziedzinie mają przyjemność w przenoszeniu swoich myśli na papier także w tworzeniu
historii, opowiadań czy poezji.
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WARTOŚCI
Środowisko miejsca pracy – definicje:
1. Przygoda/ryzyko: Lubisz być tam gdzie coś się dzieje, nawet gdy jest to trochę ryzykowne.
Doświadczanie przygody i praca z nieznanym i nieoczekiwanym jest tym, co motywuje Cię do
działania.
2. Wyzwania: Lubisz rozwiązywanie trudnych problemów i zadania, które rozstrzygają o
powodzeniu lub porażce. Gdy pojawia się kontrowersja, nie stanowi to dla Ciebie problemu,
ponieważ lubisz przywracać porządek tam, gdzie panuje chaos.
3. Czyste środowisko: Szukaj pracy, która nie wymaga od Ciebie brudzenia się i ekspozycji na
niemiłe zapachy. Lubisz czystość, porządek i higieniczne warunki pracy. Idealna praca to taka,
w której można zachować czystość i elegancję przez cały dzień.
4. Równość: Lubisz pracę gdzie ludzie są traktowani fair niezależnie od płci, rasy, religii,
pochodzenia, czy poglądów. Szukaj pracy, w której poziom wynagrodzeń jest podobny dla
pracowników o tych samych kompetencjach i ludzie są traktowani bez uprzedzeń.
5. Elastyczne godziny pracy: Wysoko cenisz możliwość samodzielnego ustalania grafiku swojej
pracy. Szukaj zawodu dającego Ci możliwość wpływu na harmonogram.
6. Harmonia: Lubisz harmonijne, zgodne środowisko pracy. Szukaj rodzaju pracy, w której
występuje mało okazji do konfrontacji a w zespole jest zgodna współpraca zamiast
współzawodnictwa.
7. Niezależność: Chcesz podejmować decyzje za siebie samego, a więc szukaj zawodu dającego
możliwość samodzielnego stanowiska pracy. Ważna jest dla Ciebie swoboda do działania
i podejmowania decyzji. Większość ludzi pracuje pod nadzorem, ale dla Ciebie nie jest
korzystne pracować pod nadzorem ścisłym.
8. Praca na zewnątrz: Wolisz pracę na zewnątrz niż w pomieszczeniu. Szukaj pracy dającej Ci
kontakt z naturą i świeże powietrze nawet, gdy oznacza to pracę w zimnie, gorącu i złej
pogodzie.
9. Stabilność: Lubisz pracę nacechowaną konsekwentnością, z ustaloną rutyną i bez
niespodzianek. Cenisz sobie stałe godziny pracy, niezmienny harmonogram oraz przewidywalne
dochody.
10. Podróże: Szukaj pracy dającej Ci możliwość podróżowania i poznawania świata. Lubisz
spotykać nowych ludzi i często wyjeżdżać służbowo.
11. Różnorodność: Szukaj pracy, która zaangażuje Cię w różnorodne zadania. Częste zmiany
zapobiegną znudzeniu. Ogólnie mówiąc twoja motywacja do pracy jest większa, gdy
rozwiązujesz różnorodne problemy i masz do czynienia z różnymi osobami.
12. Dobra organizacja pracy: Cenisz dobrze zorganizowane środowisko pracy. Szukaj pracy, w
której promuje się porządek, schludność i systematyczność.
Oczekiwania od pracy – definicje:
1. Postęp w osobistej karierze: Interesuje Cię praca, która oferuje dobrze zdefiniowaną ścieżkę
kariery. Lubisz piąć się wzwyż poprzez poszerzanie zakresu odpowiedzialności i władzy. Szukaj
pracy oferującej możliwość awansu.
2. Kontynuacja edukacji: Lubisz rozwijać się jako fachowiec w danej dziedzinie. Ważne dla
Ciebie jest ustawiczne dokształcanie się poprzez kursy, szkolenia, warsztaty itp. Szukaj pracy,
która promuje osobisty rozwój dając Ci tego typu możliwości.
3. Pomaganie innym: Wkład w dobro i rozwój innych jest ważny dla Ciebie i powinien być
zasadniczą częścią twojej pracy. Może to być realizowane poprzez szkolenia, nauczanie,
poradnictwo, zachęcanie i zapewnianie finansów. Twój wybór pracy powinien dawać Ci
możliwość takiego zarabiania, aby mieć możliwość pomagania innym.
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4. Wysokie dochody: Cenisz sobie wysokie wynagrodzenie za wkładany wysiłek. Miarą sukcesu
według Ciebie jest wysoki poziom zarobków.
5. Stymulacja intelektualna: Lubisz wgłębiać się w skomplikowane zagadnienia i stosować
swoją zdolność logicznego myślenia do rozwiązywania problemów. Przy wyborze zawodu
oceń, czy istnieje tam możliwość wykorzystania Twoich zdolności intelektualnych.
6. Przewodzenie innym: Czujesz się dobrze piastując odpowiedzialne stanowisko. Lubisz nieść
ciężar odpowiedzialności, wydawać polecenia i podejmować decyzje. Twoja praca powinna
dawać Ci możliwość inspirowania ludzi i prowadzenia zespołu.
7. Uznanie ze strony innych: Lubisz ciężko pracować, aby zasłużyć na uznanie. Docenienie za
osiągnięcia jest dla Ciebie bardzo motywujące. Szukaj pracy, w której system motywacyjny jest
jasny i sprawiedliwy.
8. Bezpieczeństwo: Wolisz mieć pewność, że masz pracę, która będzie Cię angażować przez długi
okres czasu. Coraz mniej zawodów daje długoterminowe poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj
posiadanie pracy jest często uzależnione od twoich zdolności do ciągłego rozwoju tak, aby
sprostać wymogom zmieniającego się rynku pracy.
Kluczowe życiowe wartości – definicje:
1. Osiąganie celów: Wyznaczasz wysokie cele i dążysz do doskonałości we wszystkim, co robisz.
Niezwykle ważne jest dla Ciebie rozwinięcie w pełni Twego potencjału zawodowego. Szukaj takich
ścieżek kariery, które umożliwią Ci wyznaczanie sobie ambitnych celów i zobaczenie rezultatów
twoich wysiłków.
2. Estetyka: Wyraz artystyczny i kreatywność posiadają wysoki priorytet w Twoim życiu. Lubisz
zaangażowanie w sprawy, które sprawiają, że życie staje się piękniejsze, w których możesz użyć
swojej wrażliwości emocjonalnej, kreatywności i talentów.
3. Relaks: Czas odpoczynku i rozrywki jest ważną wartością dla Ciebie. Odpowiada ci praca, dzięki
której masz czas na hobby i inne zainteresowania. Szukaj takiego zawodu, który nie pozbawi Cię
możliwości odpowiedniego odpoczynku i da Ci możliwość cieszenia się życiem.
4. Rodzina: Twoja rodzina ma dużą wartość dla Ciebie i chcesz troszczyć się o nią kiedykolwiek jest
to jej potrzebne. Uważasz za ważne, by poświęcać jej uwagę i angażować się w jej sprawy.
Spędzanie czasu z rodziną jest dla Ciebie bardzo ważne i należy brać to pod uwagę dokonując
wyborów zawodowych.
5. Znajomi: Nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości to ważna część Twojego życia. Lubisz
spędzać czas z przyjaciółmi, pomagać im kiedy Cię potrzebują, a także budować i rozwijać nowe
znajomości. Cenisz sobie styl życia, który pozwala ci oderwać się od obowiązków i cieszyć się
czasem spędzanym z przyjaciółmi i znajomymi.
6. Służenie innym: Posiadasz głębokie przekonanie, że pomaganie innym jest istotnym składnikiem
twoich celów życiowych. Postaraj się, by twoja praca, służyła dobru innych.
7. Uczciwość: Uczciwość w każdej dziedzinie życia jest dla Ciebie kluczową wartością. Dokładasz
starań, aby wypełnić swe zobowiązania i żyjesz według najwyższych standardów, jeśli chodzi o
prawdę i sprawiedliwość. Poszukując pracy, uważnie oceń dane środowisko, jego kierownictwo oraz
usługi i produkty jakie oferuje, aby mieć pewność, że nie będzie tam konieczności chodzenia na
kompromis w sferze uczciwości.
8. Zarabianie pieniędzy: Wierzysz, że gromadzenie dóbr materialnych jest istotnym źródłem Twojego
szczęścia. Prawdopodobnie cenisz styl życia, w którym masz możliwość częstych wyjazdów,
mieszkania w ładnym domu lub jeżdżenia dobrym samochodem. Być może chcesz również hojnie
finansować sprawy, na których ci zależy i wspierać ludzi potrzebujących pomocy.
9. Służenie Bogu: Twój wybór wskazuje, że misją Twojego życia jest służenie Bogu we wszystkim, co
czynisz. Bardzo ważne jest dla Ciebie widzieć, w jaki sposób twoja praca przyczynia się do
realizacji tego celu. Pamiętaj, że wszystkie zawody dają możliwość służenia Bogu. Twoja dobroć i
oddanie doskonałości mogą być budującym przykładem dla Twoich współpracowników.
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