
Idealny kandydat do pracy oraz zawody 

przyszłości na ostrowskim rynku 

pracy…..?



Na co pracodawcy zwracają uwagę przy 

rekrutacji kandydatów do pracy ?

 obszar zawodowo-merytoryczny, dotyczący spraw 

związanych z wykształceniem, doświadczeniem 

zawodowym, wiedzą merytoryczną ,

 obszar motywacyjny – dotyczący spraw związanych 

z poziomem aspiracji kandydata oraz źródłami jego 

motywacji,  

 obszar osobowościowy – jest związany z 

predyspozycjami psychologicznymi kandydata. 



Do najważniejszych umiejętności 

należy zaliczyć:

 1.Znajomość języków obcych – co najmniej jeden 

biegle (!). Nie wystarczy jedynie co nieco rozumieć –

bo takich przeciętnych osób są dziesiątki tysięcy. 

Naprawdę nieważne czy jest się chemikiem, 

archeologiem, finansistą czy historykiem – znając 

biegle przynajmniej jeden język obcy ma się 

kilkakrotnie większe szanse na rynku pracy niż każdy 

inny absolwent bez tej umiejętności.



Do najważniejszych umiejętności należy 

zaliczyć:

 2. Umiejętność wykorzystania komputera w 
codziennej pracy – w dzisiejszych czasach jest to 
absolutnie nieodzowna umiejętność. I znowu – nie 
wystarczy jedynie umieć „coś tam” napisać, w 
dodatku w żółwim tempie. Mając do dyspozycji 
podstawowe aplikacje biurowe i dostęp do Internetu 
powinno się na zadany temat w ciągu kilku godzin 
przygotować obszerny raport, zrobić potrzebne 
wyliczenia, skonstruować wymagane tabele i 
efektownie przeprowadzić prezentację przed 
zarządem firmy. Wszystko w atrakcyjnej 
kolorystycznie i przestrzennie formie przy użyciu 
dostępnych technik multimedialnych.



Do najważniejszych umiejętności należy 

zaliczyć:

 3. Umiejętności interpersonalne – tych umiejętności 
należy się uczyć i doskonalić je wciąż na nowo. 
Oprócz wiedzy specjalistycznej i technicznej bardzo 
ważna jest umiejętność odpowiedniego „sprzedania 
siebie”. To co się wie czy umie musimy przekazać 
innym w atrakcyjny i przejrzysty sposób. Do 
kluczowych umiejętności interpersonalnych należą: 
łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność 
pracy w grupie, zdolność do szybkiego uczenia się, 
otwartość na zmiany oraz umiejętność docierania 
do odpowiednich informacji. 



Do najważniejszych umiejętności 

należy zaliczyć:

 4. odpowiedzialność - Pierwsza opinia głosi, że 

odpowiedzialność i systematyczność to cechy, które 

się albo ma od urodzenia, albo się ich nie ma wcale. 

Druga opinia zakłada, że cechy te można „wydobyć” 

poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu 

motywacyjnego i wzmocnić ćwiczeniami 

samodyscyplinującymi.



Do najważniejszych umiejętności należy 

zaliczyć:

 5. komunikatywność - z czasem rozumiana 
także jako umiejętność pracy w grupie. Na 
początku lat  dziewięćdziesiątych u młodych 
absolwentów wyżej oceniana była 
przebojowość i pewność siebie. Efektem 
doboru kadry wg takich kryteriów był tzw. 
„wyścig szczurów”, stwarzający co prawda 
warunki szybkiego awansu silnych 
indywidualności, aczkolwiek niejednokrotnie 
cierpiał na tym interes całego zespołu. 



Wyróżnia się 9 umiejętności kluczowych, są 

to:

 Umiejętność pracy w zespole

 Umiejętność posługiwania się nowoczesną techniką 
informatyczną i komunikowania się

 Umiejętność rozwiązywania problemów

 Umiejętność słuchania innych i brania pod uwagę ich punktów 
widzenia

 Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

 Umiejętność porozumiewania się w kilku językach

 Umiejętność łączenia i porządkowania wiedzy

 Umiejętność radzenia sobie z nietypowością i złożonością

 Umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy



Ponadto idealnego pracownika cechować 

powinna:

 Dynamizm i energia

 Wszechstronność

 Elastyczność

 Otwartość na nowe doświadczenia

 Brak obawy przed zmianami

 Wytrwałość i skuteczność w działaniu

 Zaangażowanie w pracę

 Przedsiębiorczość

 Kreatywność

 Dyspozycyjność



Raport Powiatowego Urzędu Pracy 

w Ostrowie Wlkp.

Ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w powiecie 

ostrowskim za I półrocze 2014 roku

Raport znajduje się na stronie internetowej PUP: 
www.pup.ostrowwlkp.pl, w zakładce 

Statystyki/monitoring zawodów

http://www.pup.ostrowwlkp.pl/


Zawody deficytowe
Za zawód deficytowy uznany został zawód, na który występuje na 

rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących 
pracy w tym zawodzie.

Do tej grupy zawodów możemy zaliczyć miedzy innymi:

 Spawacz metodą MAG 

 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 

 Specjalista do spraw sprzedaży

 Malarz lakiernik wyrobów metalowych 

 Przedstawiciel handlowy 

 Sekretarka 

 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 Operator koparki 

 Kierowca samochodu ciężarowego

 Monter – elektronik

 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 

 Monter konstrukcji aluminiowych 

 Kowal

 Tynkarz 

 Opiekun osoby starszej



Zawody nadwyżkowe
 Zawodem nadwyżkowym określa się zawód, na który występuje na 

rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy.
 Do tej grupy zawodów należą miedzy innymi:
 Technik budownictwa

 Technik usług kosmetycznych
 Kucharz malej gastronomii
 Malarz - tapeciarz

 Technik mechanik
 Elektromechanik pojazdów samochodowych
 Technik ekonomista

 Technik informatyk
 Specjalista do spraw rachunkowości 
 Fotograf

 Technik organizacji usług gastronomicznych
 Nauczyciel języka angielskiego 
 Technik geodeta

 Terapeuta zajęciowy
 Hydraulik 
 Technik elektryk

 Technik elektronik
 Specjalista do spraw finansów 
 Krawiec



Bezrobocie w powiecie ostrowskim 

dotyczy zarówno osób z 

wykształceniem zasadniczym 

zawodowym, średnim jak i wyższym.



Bezrobotni absolwenci

 Według stanu na koniec czerwca 2014 
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Ostrowie Wielkopolskim było 
zarejestrowanych 125 absolwentów. 
Liczba ta stanowi 2,4% wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych.



Bezrobotni absolwenci według zawodu zarejestrowani na 
koniec czerwca 2014 roku

 Pedagog 

 Fizjoterapeuta 

 Filolog – filologia obcojęzyczna 

 Fryzjer 

 Sprzedawca

 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne 

 Nauczyciel nauczania początkowego

 Specjalista do spraw rachunkowości 

 Technik ekonomista

 Ratownik medyczny

 Ekonomista 

 Malarz - tapeciarz



W końcu I półrocza 2014 roku statystyczny 
bezrobotny to osoba w wieku 25-34 lat,
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
posiadający stosunkowo krótki staż pracy 1-
5 lat, pozostający bez pracy od 6-12 
miesięcy. Podobna sytuacja miała miejsce na 
koniec czerwca 2013 roku.



Zawody przyszłości 
 WEBMASTER – projektuje, wykonuje i instaluje Internecie strony WWW.

 ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH – ocenia i analizuje sprzęt 
oraz systemy komputerowe pod kątem konkretnych zastosowań. Usprawnia 
i obniża koszty przetwarzania danych.

 BROKER INFORMACJI (INFOBROKER lub RESEARCHER) – zajmuje 
się wyszukiwaniem informacji. Wie, gdzie i jak szukać oraz jak można 
wykorzystać i przedstawić informacje.

 DYDAKTYK APLIKACJI MEDIALNYCH/MEDIALNY 
(INSTRUCTIONAL DESIGNER) – tworzy programy umożliwiające naukę 
od wyboru materiału po jego przedstawienie, wykorzystując przy tym 
nowoczesne technologie jak nośniki informacji, Internet, platformy e-
learningowe.

 MECHATRONIK – zawód łączący wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i 
informatyki, polegający na poprawie funkcjonowania urządzeń i systemów 
technicznych poprzez nadzór nad wysokowyspecjalizowanym sprzętem i 
systemami mechatronicznymi.

 KIEROWNIK WSPARCIA TECHNICZNEGO (HELP DESK MANAGER) –
koordynuje działania centrum informatycznego w dużych firmach, dzięki 
czemu sprawnie działają wszystkie systemy, sprzęty i oprogramowania 
komputerowe w firmie.



Zawody przyszłości c.d.
 GROOMER – wykonawca i stylizator psich fryzur.

 KONSULTANT DS. ŚLUBÓW (WEDDING PLANNER) – na zlecenie 
organizuje uroczystości ślubne i wesela. Zajmuje się kompleksową obsługa i 
organizacją imprezy, a dbając o wszystkie szczegóły spełnia życzenia 
narzeczonych.

 MEETING PLANNER – planista konferencji, który zajmuje się organizacją i 
sprawnym przebiegiem spotkań, konferencji etc.

 PIELĘGNIARZ ALPINISTA – zajmuje się pielęgnacją drzew i obcinaniem 
gałęzi.

 ZOOPSYCHOLOG – BEHAWIORYSTA – pośredniczy pomiędzy 
właścicielem a jego zwierzęciem. Pomaga nawiązać współpracę i relację 
pomiędzy nimi, ucząc właściciela, jak właściwie postępować ze zwierzęciem 
i jakich błędów unikać.

 PERSONAL SHOPPER – osobisty doradca ds. zakupów i stylista, który 
projektuje nowy wizerunek klienta. Wraz z nim lub samodzielnie dokonuje 
zakupów zgodnych z upodobaniami, potrzebami i sylwetką klienta.

 ANIMATOR CZASU WOLNEGO – organizuje czas wolny swoich klientów, 
odpowiadając na ich zainteresowania i preferencje. Osoba dobrze 
zorganizowana, kreatywna, pomysłowa i zorientowana w możliwościach 
spędzania wolnego czasu.

 TRAVEL MENAGER – planuje i organizuje służbowe wyjazdy zagraniczne, 
tworząc tym samym wizerunek firmy, ale i pozwalając dokonać 
oszczędności.



 TAKSATOR – rzeczoznawca, wyspecjalizowany w szacowaniu wartości 
nieruchomości.

 SPECJALISTA DS. TELEBANKINGU – nadzoruje i udoskonala sposób 
kontaktu między klientem a bankiem, głownie w obszarze internetowej 
obsługi kont.

 FUNDRAISER – zdobywa źródła finansowania dla organizacji 
pozarządowych (non-profit) i projektów przez nie realizowanych, pisze 
wnioski, pozyskuje fundusze, poszukuje sponsorów.

 DORADCA DO SPRAW ŻYWIENIA – przygotowuje klientowi dietę 
dopasowaną do jego potrzeb, stanu zdrowia oraz zasad zdrowego 
odżywiania, a także daje dodatkowe zalecenia odnośnie aktywności 
fizycznej

 ORTOPTYSTA – bada i diagnozuje wady wzroku, dostosowuje soczewki do 
indywidualnych potrzeb człowieka.

 TRENDSETTER – „żywa reklama” produktu lub marki. Osoba modna i 
charyzmatyczna, bywająca w miejscach spotkań potencjalnych odbiorców 
produktu, gdzie swoją osobą reklamuje towar.

 COOLHUNTER – osoba zawodowo zajmująca się obserwacją i 
wyłapywaniem nowych trendów w modzie i stylu życia, pojawiających się 
zwłaszcza wśród młodych grup klientów. Praca polega na przebywaniu 
wśród interesującej nas grupy i obserwowaniu ich zachowań.

 COPYWRITER – twórca haseł reklamowych, scenariuszy reklam, 
pomysłów promujących produkt lub usługę.

 SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA – osoba kreująca wizerunek firmy, 
instytucji lub indywidualnego klienta w portalach społecznościowych, 
poprzez nadzór nad profilem



 ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ (NETWORK 
ADMINISTRATOR) – zapewnia sprawne i efektywne funkcjonowanie sieci 
komputerowej w firmie lub urzędzie oraz wsparcie techniczne jej 
użytkowników.

 SCREENDESIGNER – projektuje układ ekranu w programach 
komputerowych, edukacyjnych, grach etc. Odpowiada za graficzny wygląd 
strony oraz jej przejrzystość i czytelność dla użytkownika

 SPECJALISTA DS. GIER KOMPUTEROWYCH – projektuje i tworzy gry 
komputerowe odpowiadając na rosnące oczekiwania potencjalnych klientów.

 EGZAMINATOR ONLINE – osoba zajmująca się przygotowywaniem, 
przeprowadzaniem i oceną testów i sprawdzianów wypełnianych przez 
osobę uczącą się za pośrednictwem np. internetowych platform 
edukacyjnych. Jeden z zawodów powstały w ramach e-learningu.

 TRAFFIC MANAGER –zajmuje się obserwowaniem ruchów na stronie 
internetowej, analizą aktywności internautów. Pozwala to ocenić jakość 
strony oraz określić zainteresowania internautów.

 MENEDŻER INFORMACJI (CONTENT MANAGER) – wyszukuje 
informacje we wszystkich dostępnych mu źródłach, a także przetwarza 
zdobyte informacje zgodnie z potrzebami pracodawcy, zarządza zasobami i 
przepływem informacji



 REZYDENT – pracownik biura podróży, który odpowiada za wypoczynek 
turystów w kurorcie. Pomaga zorganizować wycieczki i czas wolny, 
sprawdza stan hotelu, etc.

 BARISTA – zajmuje się doborem, parzeniem i podawaniem kawy, co 
uatrakcyjnia wizyty w kawiarniach i restauracjach.

 SPECJALISTA DS. MARKETINGU INTERNETOWEGO (INTERNET 
MARKETING SPECIALIST) - osoby promujący produkt i markę za 
pośrednictwem Internetu, wdrażający kampanie reklamowe za 
pośrednictwem dostępnych narzędzi, czyli: badań online, pozycjonowania 
stron (czyli umieszczaniem strony internetowej produktu wśród pierwszych 
wyników wyszukiwarki), tworzenia wizerunku w mediach 
społecznościowych, marketingu szeptanego, umieszczania notek prasowych, 
etc.

 SPECJALISTA DS. MARKETINGU SIECIOWEGO – tworzy sieć 
dystrybucji i sprzedaży internetowej, kontroluje transakcje.

 MERCHANDISER – dba o odpowiednią ekspozycję produktu, 
rozmieszczenie towarów w sklepie, zachowaniem porządku na pólkach i w 
magazynie.

 MYSTERY CLIENT (SHOPPER) – udając klienta oferowanych usług, 
ocenia i sprawdza jakość obsługi, uczciwość pracowników, po czym przesyła 
sprawozdanie do osoby, która go wynajęła.



Tendencje w zakresie kształcenia wyższego -

Wielkopolska

Zawody najczęściej wybierane i generujące największe 
bezrobocie:

 Zarządzanie

 Pedagogika

 Finanse i rachunkowość (wiele osób kończy studia na 
tym kierunku ale niewielu rejestruje się jako osoby 
bezrobotne)

 Administracja

 Filologia

 Politologia



Tendencje w zakresie kształcenia wyższego –

Wielkopolska c.d.

Zawody, które mają szanse uzyskania pracy

 Informatyka

 Mechanika i budowa maszyn

 Budownictwo

 Kosmetologia

 Specjalizacje związane z nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi oraz 

produkcyjnymi



Dziękuje za uwagę

Beata Okupniak – doradca zawodowy 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp.

29.01.2015


