(źródło: K. Lelińska, „Zawodoznawstwo w planowaniu kariery”, KG OHP, Warszawa 2006)

NAZWA ZAWODU……………………………………………………………………………………………….
ZADANIA I CZYNNOŚCI

1. Gdzie najczęściej można pracować w tym zawodzie?
2. Co się robi w tym zawodzie? (jakie zadania i czynności będziesz wykonywać
jako pracownik)
3. Czym się pracuje? (jakie narzędzia, materiały są używane w codziennej pracy)
4. Jakie są wytwory (efekty) pracy?
5. Z kim kontaktuje się pracownik wykonujący ten zawód?

WYMAGANIA ZAWODU
1. Jakie warunki fizyczne pracownika są ważne w tym zawodzie?
ogólna sprawność fizyczna
brak wad wzroku
brak wad słuchu
brak wad wymowy
brak alergii (środki chemiczne, sierść, kurz, itp.)
zmysł równowagi
zręczność manualna
zdolność rozróżniania kolorów
niewystępowanie zawrotów głowy
umiejętność koncentracji
wytrzymałość
inne

2. Jakie inne cechy są wymagane w tym zawodzie?
umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność słuchania
umiejętność pracy w grupie/zespołowej
umiejętność przekonywania
umiejętność samodzielnego organizowania swojej pracy
motywacja do pomagania innym
odporność na stres
zrównoważenie
dyspozycyjność czasowa
mobilność
dokładność
pomysłowość
wyobraźnia przestrzenna
inne

3. Jakich zainteresowań wymaga ten zawód?

4. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?
wady wzroku
wady słuchu
wady wymowy
choroby układu krążenia
choroby układu oddechowego
choroby alergiczne, astma oskrzelowa
choroby zakaźne
skrzywienie kręgosłupa

płaskostopie
nadpobudliwość, nerwowość
brak odporności na stres
inne

KSZTAŁCENIE I INSTYTUCJE KSZTAŁCĄCE
Jakie należy posiadać wykształcenie, aby móc podjąć pracę w tym zawodzie?
Gdzie można uczyć
(w jakich szkołach)

się

tego

zawodu

w

Twojej

miejscowości?

Jak długo trwa nauka zawodu?
Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać się do szkół, w których można
zdobyć
ten zawód?
Jakie są możliwości
w tym zawodzie?

podnoszenia

kwalifikacji

i

dokształcania

się

SZANSE ZATRUDNIENIA
Jakie są możliwości znalezienia zatrudnienia w tym zawodzie?
Jak pod tym względem
w Twoim regionie/mieście?

przedstawia

się

sytuacja

absolwentów

Czy ten zawód może być wykonywany przez osoby niepełnosprawne?
Jak kształtuje się wynagrodzenie w tym zawodzie?
Podaj 3 miejsca, w których szukałbyś pracy po zdobyciu tego zawodu.
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