Czy to zawód dla
mnie?
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Melioracji w Krakowie

Fryzjer/technik usług
fryzjerskich
Jesteś:

•
•
•
•

•
•

uzdolniony manualnie,
posiadasz wyczucie estetyki,
prace kreatywne sprawiają Ci radość,
jesteś cierpliwy i dokładny – zależy Ci na jak
najlepszym wykonaniu zadania,

lubisz kontakt z ludźmi i potrafisz się z nimi łatwo
porozumieć,
interesują cię biologia i higiena,

zawód fryzjera lub technika usług fryzjerskich może
być odpowiedni dla Ciebie.

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po skończeniu szkoły branżowej i uzyskaniu tytułu
czeladnika lub po ukończeniu technikum i zdaniu
egzaminów zawodowych możesz:

•
•
•

rozpocząć pracę w zawodzie i rozwijać się w nim
poprzez kursy i szkolenia, uzyskując tytuł mistrza
fryzjerstwa,
zostać menedżerem salonu fryzjerskiego lub
założyć własny salon fryzjerski,
podjąć pracę handlowca w branży fryzjerskiej.

Fryzjer/technik usług fryzjerski to również dobry
początek dla takich zawodów jak: wizażysta, stylista,
charakteryzator, kosmetolog, trycholog.
Pamiętaj - fryzjer to zawód deficytowy od wielu lat
zgodnie z badaniem Barometr Zawodów.

Chcesz wiedzieć
więcej o
zawodach
fryzjer/technik
usług
fryzjerskich? Za
jrzyj na strony:

•
•

•

•

Czego będę się uczył w szkole branżowej – opis
kształcenia w zawodzie fryzjer.
Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia w
zawodzie technik usług fryzjerskich.

Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w
zawodzie fryzjera lub technika usług fryzjerskich zajrzyj na portal Mapa Karier oraz na stronę
www.praca.pl.
Ile będę zarabiać jako fryzjer - zajrzyj do danych
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Technik reklamy
Jeśli:

• posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś
pracować w programach graficznych,

• interesują Cię media (social media,
radio, telewizja, internet),

• jesteś komunikatywny i z łatwością
nawiązujesz kontakty z ludźmi,

• lubisz przekonywać innych,
negocjować, rywalizować,
zawód technika reklamy może być
odpowiedni dla Ciebie.

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów
zawodowych możesz:

•
•

pracować jako specjalista ds. reklamy w agencjach
reklamowej, działach reklamy przedsiębiorstw, działach
promocji instytucji publicznych,
pracować w drukarniach wielkoformatowych przy
tworzeniu materiałów i gadżetów reklamowych,

Technik reklamy to również dobry początek dla rozwijania
kariery w takich zawodach jak: specjalista ds. marketingu,
specjalista ds. sprzedaży opiekujący się klientem (account
manager), specjalista ds. public relations, autor tekstów i
sloganów (copywriter).
Po skończeniu technikum możesz także rozwijać się jako
projektant grafiki (art designer).
Pamiętaj - specjaliści ds. reklamy, PR, marketingu i
sprzedaży to zawody zrównoważone zgodnie z badaniem
Barometr Zawodów.

Chcesz wiedzieć
więcej o
zawodzie
technik reklamy?
Zajrzyj na
strony:

•

•
•

Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia w
zawodzie technik reklamy.

Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w
zawodzie - zajrzyj na kanał Ośrodka Rozwoju Edukacji
na YT oraz na portal Mapa Karier.
Ile będę zarabiać jako specjalista ds. reklamy - zajrzyj
do danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Technik inżynierii
środowiska i melioracji
Jesteś:

•
•
•
•

zainteresowany techniką i przyrodą,

posiadasz dobrą wyobraźnię przestrzenną
i orientację w terenie,
chciałbyś w przyszłości zajmować się
rysunkiem technicznym i projektowaniem w
AutoCAD,
masz predyspozycje do twórczego
rozwiązywania zagadnień technicznych,

zawód technika inżynierii środowiska i
melioracji może być odpowiedni dla Ciebie

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów
zawodowych możesz:

•

•

podjąć pracę w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody,
oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach usług
komunalnych, spalarniach i składowiskach odpadów,
firmach zajmujących się budową sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych,
podjąć pracę w urzędach administracji publicznej
zajmujących się inżynierią i ochroną środowiska.

Po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie w
szkole wyższej, np. na kierunkach inżynieria lub ochrona
środowiska, gospodarka przestrzenna.
Pamiętaj - technik inżynierii środowiska i melioracji to
bardzo wszechstronny zawód - łączy elementy
geodezji, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony
środowiska.

Chcesz wiedzieć
więcej o
zawodzie
technik inżynierii
środowiska i
melioracji?
Zajrzyj na
strony:

•

•
•

Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia
w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji.
Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w
zawodzie - zajrzyj na kanał Ośrodka Rozwoju Edukacji na
YT (tu i tu).
Ile będę zarabiać jako specjalista ds. inżynierii środowiska zapoznaj się z danymi z Raportu płacowego Sedlak
& Sedlak.

Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
Jeśli:

•
•
•
•

interesują Cię ekologia i odnawialne źródła
energii (OZE),
masz predyspozycje manualne,
lubisz zagadnienia techniczne,

jesteś cierpliwy, spostrzegawczy i dokładny,

zawód technika urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej może być odpowiedni
dla Ciebie.

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów
zawodowych możesz pracować jako:

•
•
•
•

monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
projektant urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
serwisant urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
przedstawiciel handlowy firm zajmujących się sprzedażą,
montażem i serwisem urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.

Po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie w szkole
wyższej, np. na kierunkach takich jak technologia maszyn,
budowa maszyn, energetyka, OZE, czy kierunki inżynierskie
związane z elektryką, automatyką i robotyką.

Pamiętaj - technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej to zawód przyszłości.

Chcesz wiedzieć
więcej o zawodzie
technik urządzeń i
systemów
energetyki
odnawialnej?
Zajrzyj na strony:

•
•
•
•

Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia w
zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.
Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w
zawodzie - zajrzyj na kanał Ośrodka Rozwoju Edukacji na
YT oraz na stronę firmy www.viessmann.pl.
Chcesz obejrzeć pokazową lekcję - obejrzyj film na
kanale Ośrodka Rozwoju Edukacji na YT.
Ile będę zarabiać jako specjalista ds. energetyki - zajrzyj
do danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Technik architektury
krajobrazu
Jeśli:

•
•
•
•
•

jesteś uzdolniony plastycznie,

lubisz prace kreatywne,
interesujesz się przyrodą,
posiadasz wyobraźnię przestrzenną,

potrafisz praktycznie wykorzystywać
zagadanienia matematyczne (geometria,
kosztorysowanie),

zawód technika architektury krajobrazu może
być odpowiedni dla Ciebie

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów
zawodowych możesz:

•
•

pracować w instytucjach publicznych i
przedsiębiorstwach zajmujących się
projektowaniem i zarządzaniem terenami
zielonymi,
pracować w ramach własnej działalności
gospodarczej,

Po zdaniu matury możesz także kontynuować
kształcenie w szkole wyższej na kierunku architektura
krajobrazu. Technikum to również dobry wstęp do
takich kierunków studiów jak gospodarka
przestrzenna i architektura wnętrz.
Pamiętaj - technik architektury krajobrazu to
zawód dla osób kreatywnych.

Chcesz wiedzieć
więcej o zawodzie
technik
architektury
krajobrazu?
Zajrzyj na strony:

•

•
•

Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia
w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w
zawodzie - zajrzyj na kanał Ośrodka Rozwoju Edukacji na
YT oraz na portal Mapa Karier.
Ile będę zarabiać jako architekt krajobrazu - zajrzyj
do danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Technik ogrodnik
Jeśli:

•
•
•

interesujesz się przyrodą,
lubisz prace manualne i kontakt z naturą,
jesteś cierpliwy, sumienny i dokładny,

zawód technika ogrodnika może być
odpowiedni dla Ciebie.

Co będziesz mógł robić
po skończeniu szkoły?
Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów
zawodowych możesz pracować w:

•

•
•

szklarniach, gospodarstwach ogrodniczych,
sadowniczych i rolniczych, kwiaciarniach,
szkółkach i centrach ogrodniczych,

firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu
ogrodniczego, nawozów i środków ochrony roślin,
wramach własnej działalności gospodarczej,

Po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie
w szkole wyższej na kierunku ogrodnictwo, a także
na kierunkach pokrewnych (leśnictwo, ochrona
środowiska).
Pamiętaj - jesteśmy jedyną krakowską szkołą
kształcącą w zawodzie technik ogrodnik.

Chcesz wiedzieć
•
więcej o
zawodzie technik •
ogrodnik?
Zajrzyj na strony:
•

Czego będę się uczył w technikum – opis kształcenia w
zawodzie technik ogrodnik.

Więcej na temat predyspozycji i specyfiki pracy w zawodzie
- zajrzyj na kanał Ośrodka Rozwoju Edukacji na YT oraz na
portal Mapa Karier.
Ile będę zarabiać jako ogrodnik - zajrzyj do raportu
płacowego Pensjometr.pl.

