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WPROWADZENIE
W obecnym czasie na rynku pracy coraz wyraźniej dają się zauważyć różnorodne zmiany
dotyczące struktury zawodowej. Powstają nowe zawody, na które zapotrzebowanie wzrasta
nieustannie i które cieszą się rosnącą popularnością, natomiast inne odchodzą w niepamięć.
Zawody, które dziś są powszechne, jeszcze kilka lat temu w ogóle nie istniały. Jednak pojawianie
się nowych zawodów powoduje zanikanie tradycyjnych, które stają się zbędne. Mimo, że wiele
zawodów zostało zepchniętych w przeszłość, to z drugiej strony pojawiają się nowe możliwości
pracy dla tych osób, które wcześniej nie mogły na nią liczyć. Jednak rynek pracy staje się coraz
bardziej wymagający, a gwarancją osiągnięcia sukcesu jest ciągłe dokształcanie się. Liczba osób,
które dostrzegają potrzebę i znaczenie szkoleń rośnie nieustannie.
Szkolenie to doskonalenie umiejętności, podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji
w różnorodnych dziedzinach. Szkolenie to nie tylko nabywanie nowych umiejętności. To także
zmiana postawy w stosunku do perspektyw i szans na rynku pracy. Głównym czynnikiem
sprawiającym, że szkolenia są koniecznością, jest tempo zmian na rynku pracy oraz związane z
nim zjawisko bezrobocia. W obecnych warunkach gospodarki rynkowej nie wystarczy nauczyć
się jednego zawodu, gdyż w pewnym okresie może okazać się, że nie ma na niego
zapotrzebowania. Rynek pracy jest dynamiczny, ulega nieustannym zmianom, co pociąga za sobą
również zmiany oczekiwań pracodawców. To sprawia, że każda osoba bezrobotna, pragnąca
zmienić swoją sytuację, powinna na rynku pracy być elastyczna, otwarta na różnorodne
możliwości przekwalifikowania, zmianę branży. Tylko osoby, które chcą się uczyć i nieustannie
podnosić swoje kwalifikacje, mają szansę na odniesienie sukcesu. Drogą do osiągnięcia
zamierzonego celu mogą być właśnie szkolenia organizowane przez Urzędy Pracy. Szkolenie
może oznaczać przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji
zawodowych lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie listy zawodów i specjalności, na które
istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy określoną przez ministra.
Informacja o wymaganych szkoleniach pochodzi zarówno z obserwacji zjawisk po stronie
popytowej rynku pracy (rozwój poszczególnych branż), jak i podażowej stronie rynku pracy
(informacja o dostępnej sile roboczej oraz zmianach w tym obszarze). Ponadto, w trakcie
ustalania listy szkoleń o opinię na ten temat zostali zapytani sami bezrobotni. W ustalaniu listy
został również uwzględniony ich głos. Dodatkowo, w ramach opracowania zostanie również
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przeanalizowana efektywność przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
szkoleń. Dotychczasowa działalność w tym zakresie może być prognostą tego, co lokalny rynek
pracy w zakresie szkoleń wymaga.
Lista zawodów i specjalności została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 nr 82, poz. 537
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr
177, poz. 1193 z 2010) na podstawie następujących materiałów:
1. Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 oraz Lubuska Strategia
Zatrudnienia na lata 2011-2020.
2. Wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe- na podstawie
„Badania i analizy rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu
aktualnego i prognoza na lata 2010-2013.
3. Analiza ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez
pracodawców oraz zamieszczanych w prasie i internecie.
4. Wyniki analiz i prognoz rynku pracy, w tym monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu.
5. Zgłoszenia pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych.
6. Skuteczność i efektywność zakończonych szkoleń.
1. STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA.
Opracowanie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym
rynku pracy, oparte jest przede wszystkim na kierunku polityki zmierzającej do polepszenia
sytuacji na rynku pracy. Podstawowymi dokumentami w tym zakresie są: Lubuski Plan Działania
na rzecz Zatrudnienia 2011r. oraz Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020.
Lubuska Strategia Zatrudnienia w swoich założeniach stanowi uszczegółowienie celów
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Za horyzont czasowy przyjęto rok 2020. W toku
konstrukcji Strategii posiadano świadomość, że w okresie jej realizacji mogą wystąpić zjawiska i
zmiany istotne z punktu widzenia sytuacji na regionalnym rynku pracy. Stąd założenia zawarte w
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Strategii winno się traktować jako wyznaczenie głównych kierunków polityki zatrudnienia
samorządu województwa, realizującego inicjatywy w ścisłej współpracy z partnerami społecznogospodarczymi. Jak wskazano w w/w dokumencie operacjonalizacja celów Strategii następować
będzie w rocznych planach działań, ściśle dostosowanych do bieżących potrzeb i możliwości.
Lubuski Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia określa 4 priorytety, mające na celu rozwój
aktywnej polityki rynku pracy i budowanie spójności w regionie:
1) poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności;
2) dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
3) promocja włączenia zawodowego i społecznego;
4) wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
W ramach pierwszego priorytetu działania zmierzać będą do wsparcia przedsiębiorstw w
realizowaniu inwestycji i w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, co skutkować będzie
zwiększeniem liczby nowych, trwałych miejsc pracy. W celu zwiększania wydajności i
konkurencyjności

przedsiębiorstw ważnym

elementem wsparcia

będzie wdrażanie w

przedsiębiorstwach nowoczesnych metod zarządzania i tworzenia możliwości elastycznego
zatrudnienia. Wspierane będą również procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne, w tym w
przemyśle i rolnictwie. Będą podejmowane działania zmierzające do wsparcia osób
poszukujących nowej lub lepszej pracy poprzez świadczenie różnego rodzaju usług. Ich efektem
będzie zwiększenie podaży pracy. Wspierana będzie aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
poprzez formy zatrudnieniowe (prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności
gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie miejsc pracy). Świadczone będzie pośrednictwo
pracy, w tym w zakresie migracji zarobkowej. Prowadzenie profesjonalnego pośrednictwa do
pracy za granicą, wzmocnienie funkcjonowania sieci EURES oraz realizacja zadań z zakresu
koordynacji zabezpieczeń społecznych z tytułu bezrobocia zmierzać będzie do wsparcia
legalnego uzyskiwania zatrudnienia za granicą i minimalizację zjawiska nielegalnego
zarobkowania.
Realizacja drugiego priorytetu podejmowane będą inicjatywy zmierzające do rozwoju
sytemu edukacji na wszystkich jej szczeblach oraz minimalizacji skutków niedopasowania
podaży i popytu w zakresie kwalifikacji. Osoby posiadające trudności w poruszaniu się na rynku
pracy będą mogły skorzystać zarówno z podstawowych, jak i specjalistycznych usług
poradnictwa i informacji zawodowej. Wsparcie będzie ukierunkowane również na podwyższanie
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kwalifikacji zawodowych i rozwijanie nowych umiejętności. Istotnym elementem realizacji celu
będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów. Realizowany będzie program szerokich konsultacji w
zakresie lepszego dostosowywania kierunków kształcenia do wymogów rynkowych (na poziomie
szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych). Prowadzone będą działania w kierunku podnoszenia
kwalifikacji kadr szkolnictwa.
W ramach priorytetu trzeciego szczególna uwaga zostanie skierowana na osoby
posiadające największe trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza osoby młode,
niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia. Wzmocnione zostaną działania na rzecz
promocji integracji społecznej, zmierzające do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego
osób i całych grup społecznych.
W ramach priorytetu czwartego dążyć się będzie do swoistej koordynacji zadań,
realizowanych przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej, ochotniczych hufców pracy i
innych partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje się również podejmowanie działań w celu
poprawy jakości świadczonych usług, w tym poprzez poprawę informacji o rynku pracy oraz
organizację i finansowanie szkoleń kadry służb zatrudnienia.
Powyższe cele bardzo ściśle łączą się z działaniami urzędu pracy oferując bezrobotnym
możliwość podwyższenia, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, usługi EURES czy
też przyznawania środków na działalność gospodarczą.
Szkolenia

dla

osób

bezrobotnych

organizowane

przez

urzędy

pracy bywają

niejednokrotnie jedyną szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz znalezienie zatrudnienia.
Profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i dostęp do informacji zawodowej wpływa
korzystnie na postawę oraz motywację beneficjentów do aktywnego uczestnictwa w rynku
pracy.
Realizacja działań na obszarze powiatu słubickiego ma wykreować sprawny rynek, który
pozwoli wykorzystać w pełni istniejące zasoby pracy, zapewni ich płynną i efektywną alokację
oraz spowoduje rozwój zasobu ludzkiego. Poprawa warunków dla podejmowania działalności
gospodarczej ma przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wszelkie działania urzędu
powinny skupić się na ułatwieniu powrotu na rynek pracy biernym zawodowo oraz dostosowaniu
cech kwalifikacyjno – zawodowych bezrobotnych do potrzeb szybko zmieniającego się
zapotrzebowania na pracę.
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2. WYNIKI BADAŃ POPYTU NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
Z „Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza
stanu aktualnego i prognoza na lata 2010-2013” przygotowanego na zlecenie PUP w Słubicach
wynika, iż ze względu na przygraniczne położenie powiatu i jego specyficzny charakter
zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje zapotrzebowanie na pracowników w
zawodzie: sprzedawca, pracownik produkcyjny, kasjer, magazynier, kierowca, opiekun klienta
oraz sprzątaczka. Generalnie zauważalnym trendem wśród poszukiwanych stanowisk są zawody
polegające na bezpośredniej pracy z klientem jak też wymagające wykonywania prostych prac
fizycznych. Takie wymagania zgodne są z profilem przedsiębiorczości w powiecie słubickim.
Poza kwestią stanowiska, w analizie rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także
aspekt

wykształcenia

poszukiwanych

pracowników.

Największa

liczba

pracodawców

wskazywała na osoby z wykształceniem średnim (46,7%) oraz zawodowym (26,7%). Osoby z
wykształceniem wyższym, czy to zawodowym (licencjat) czy też magisterskim lub lekarskim
uzyskały odpowiednio 13,3% oraz 8,3%. 3,3% respondentów wskazał na wykształcenie
podstawowe, a 1,7% na inne, wymieniając dyplomy szkoły policealnej. Żaden z badanych
podmiotów wśród mile widzianego wykształcenia u poszukiwanych pracowników nie wskazał na
tytuł inżyniera.
W trakcie prowadzonego wywiadu osoby badane wskazały także czego oczekują od
przyszłych pracowników. Kwestie umiejętności, doświadczenia i wykształcenia zdominowały
temat przyszłego zatrudnienia osób obecnie pozostających bez pracy. Odpowiednie kwalifikacje,
wykształcenie i przygotowanie zawodowe były podstawowym elementem wpływającym na
ocenę merytoryczną osoby ubiegającej się o pracę w przedsiębiorstwie badanych. Precyzując –
czynnik „wykształcenie” nie padał w potocznym rozumieniu „im wyższe tym lepsze”, ale
kierunkowym tj. np. zawodowe w dziedzinie budownictwa, ekonomiczne, itd. Nadmienić należy,
iż w skład grupy „inne” wchodzą jednostkowe kompetencje poszukiwane przez samych
przedsiębiorców, m.in. wykształcenie medyczne, obsługa interesantów, obsługa sprzętu
barowego/kuchennego, piekarnicze oraz związane z pracą z dziećmi.
Wśród osób bezrobotnych ogólny poziom zainteresowania szkoleniami, które znalazłyby
się w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach nie jest zbyt wysoki. Na pytanie czy osoba
ankietowana jest zainteresowana uczestnictwem w tego typu szkoleniach pozytywnie
odpowiedziało 58,8% respondentów, natomiast odpowiedzi negatywnej udzieliło 28,8%
bezrobotnych. 12,4% rozmówców nie wyraziło jednoznacznej opinii w tej kwestii.
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Zainteresowanie udziałem w szkoleniach jest nieco wyższe w grupie mężczyzn niż wśród kobiet.
Istotnym w tym aspekcie wydaje się być również kwestia wieku osób bezrobotnych.
Zainteresowanie szkoleniami najczęściej wyrażane było przez osoby w wieku 30-50 lat.

3. WYNIKI ANALIZ OFERT PRACY ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW
KRAJOWYCH

W roku 2011 pozyskano łącznie 610 ofert na 2.000 stanowisk w zakresie ofert pracy,
refundacji doposażenia stanowisk pracy, prac interwencyjnych i robót publicznych.
W analizowanym okresie zorganizowano 28 giełd pracy, na które zostało zaproszonych
580 osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w wyniku czego 59 osób uzyskało
zatrudnienie, 49 odmówiło podjęcia pracy a 130 nie zgłosiło się na wezwanie.
Giełdy dotyczyły w głównej mierze pracy na stanowisku sprzedawcy, kelnera, pokojowej,
pomocy kuchennej, pracownika magazynowego, bukieciarza, pracownika budowlanego, doradcy
klienta ds. sprzedaży, pracowników leśnych.
Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy w 2011 roku dominowało zapotrzebowanie na
przedstawicieli następujących zawodów:

bukieciarz, florysta, kasjer i kasjer sprzedawca,

kierowca samochodu ciężarowego, pracownik ogólno budowlany, robotnik gospodarczy,
pracownik ochrony, tapicer, robotnik leśny, agent celny/spedytor, kasjer walutowy.
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Zestawienie najczęściej pojawiających się ofert pracy w 2011 roku zawarte jest w
poniższej tabeli.
Liczba ofert zgłoszonych w 2012

Nazwa zawodu
agent celny/spedytor

19

asystentka stomatologiczna

5

barman

10

blacharz/lakiernik

5

brukarz

11

bukieciarz

95

cukiernik. pomocnik cukiernika

5

doradca klienta

5

dozorca

16

fryzjer

8

glazurnik

5

instruktor nauki jazdy

2

kasjer i kasjer- sprzedawca

91

kasjer walutowy

7

kelner

7

kierowca ciągnika

5

kierowca samochodu osobowego i dostawczego

16

kierowca samochodu ciężarowego

66

księgowy

3

kucharz

23

magazynier, pracownik magazynowy

16

mechanik

20

murarz

19

nauczyciel

5

operator koparki

8

operator maszyn do produkcji folii

14

8

operator myjni

16

operator wózka widłowego

11

pokojowa

6

pomoc kuchenna

17

pracownik ochrony

42

pracownik administracyjno-biurowy

16

pracownik centrum obsługi telefonicznej

30

pracownik ogólnobudowlany

57

pracownik prac dorywczych

18

pracownik produkcji zwierzęcej

10

recepcjonista

5

robotnik gospodarczy

48

robotnik leśny

22

robotnik obróbki drzewnej

15

spawacz

12

sprzątaczka

23

stolarz

14

szwaczka

20
38

tapicer

Struktura pozyskiwanych ofert pracy według poszukiwanych kwalifikacji zawodowych
wskazuje, że oprócz zapotrzebowania pracodawców na pracowników nie posiadających
kwalifikacji, pracodawcy poszukują osób w konkretnych zawodach i z dodatkowymi
umiejętnościami i uprawnieniami, młodych, dyspozycyjnych, posiadających np. znajomość
obsługi komputera, prawo jazdy, czy też umiejętność księgowania, magazynowania, obsługi kasy
fiskalnej.
Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszały firmy związane z taką
działalnością gospodarczą jak: produkcja przemysłowa, transport, gospodarka magazynowa,
budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, hotele i restauracje, administracja publiczna i
pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna.
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Największym problemem w trakcie realizacji ofert pracy była mała liczba osób
spełniających wymagania umożliwiające skierowanie bezrobotnych do pracy. Dotyczyło to w
głównej mierze spedytorów z biegłą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, jak
również kucharzy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz kierowców samochodów
ciężarowych z uprawnieniami na przewóz rzeczy ADR i kasjera walutowego.

Oferty pracy i informacje o wolnych miejscach pracy zamieszczane w prasie i internecie.
Dokonując analizy dotyczącej zawodów nadwyżkowych i deficytowych nie sposób nie
zasięgnąć informacji na portalach internetowych. Przykładowo na stronie internetowej
www.pracuj.pl było ogółem zarejestrowanych 17510 ofert pracy. Pierwszą pozycję na liście
rankingowej wśród najczęściej pojawiających się ofert zajmuje kategoria sprzedaż -6993.
Mieszczą się tu takie kategorie jak sprzedawca, przedstawiciel handlowy. Na kolejnych
pozycjach znajdują się obsługa klienta 2966 ofert, finanse i ekonomia 2866 ofert, informatyka/
programowanie-2131 ofert .
Wśród najczęściej pojawiających się ofert na stronie www.gazeta.pl najwięcej ofert
występuje z następujących działów: sprzedaż- 2.592 ofert, technika i inżynieria 1908 ofert,
produkcja 1334 oferty, finanse i księgowość 927 ofert.
Wśród często pojawiających się ofert są także oferty z branży budowlanej i architektonicznej;
hotelarstwa i turystyki.
Osoby bezrobotne często zgłaszają nam chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi
kas fiskalnych i obsługi komputera, kurs języka niemieckiego, kursów na prawo jazdy, kasjera
walutowego, ochrony.
4. WYNIKI ANALIZ I PROGNOZ RYNKU PRACY I BADAŃ POPYTU NA PRACĘ, W
TYM MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH,
PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA I SAMORZĄD
POWIATU.
Monitoring

zawodów

jest

procesem

systematycznego

obserwowania

zjawisk

zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen oraz wyciągania wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Analiza porównawcza ofert pracy i liczby
bezrobotnych według zawodów pozwala wyłonić zawody nadwyżkowe i deficytowe, co może
stanowić pomoc dla osób stojących przed wyborem przyszłego zawodu, jak również pozwala na
zaplanowanie odpowiednich kierunków szkolenia osób bezrobotnych pozostających w ewidencji.
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Koordynacja kierunków kształcenia oraz szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy z
potrzebami rynku pracy to główny cel monitoringu.
Mówiąc o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, należy wyjaśnić co
oznacza określenie zawody deficytowe oraz zawody nadwyżkowe. Zawód deficytowy to zawód,
na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy
w tym zawodzie. Natomiast przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć taki zawód, na który
występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym
zawodzie.
Na podstawie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
słubickim w I półroczu 2011r. można wskazać ,że zawody nadwyżkowe w powiecie słubickim to
przede wszystkim:
Wskaźnik
L.p

Nazwa zawodu

Kod zawodu

intensywności
(deficytu)

1

robotnik gospodarczy

515303

0,9688

2

pokojowa

911203

0,8333

3

sprzątaczka biurowa

911207

0,7143

4

magazynier

432103

0,6875

5

barman

513202

0,5789

6

pomoc kuchenna

941201

0,5217

7

nauczyciel przedszkola

234201

0,5000

8

lektor języka angielskiego

235301

0,5000

9

kontroler jakości produktów spożywczych

314401

0,5000

10

barista

513201

0,5000

11

tynkarz

712303

0,5000

12

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712904

0,5000

13

spawacz ręczny gazowy

712207

0,5000

14

blacharz samochodowy

721306

0,5000

15

operator maszyn do obróbki skrawaniem

722303

0,5000

16

prasowaczka ręczna

912103

0,5000

17

robotnik magazynowy

933304

0,5000

18

tapicer

753402

0,4444

19

technik handlowiec

522305

0,4000

20

dozorca

962902

0,4000

21

murarz

711202

0,3529

22

technik geodeta

311104

0,3333

23

pracownik socjalny

341205

0,3333

11

nadwyżki

24

sekretarka

412001

0,3333

25

kucharz małej gastronomii

512002

0,3333

26

rzeźnik- wędliniarz

751105

0,3333

27

kierowca samochodu osobowego

832203

0,3333

28

mechanik pojazdów samochodowych

723103

0,2857

29

kucharz

512001

0,2821

30

zaopatrzeniowiec

332302

0,2500

Do zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy należą m.in.:

Lp.
1
2

Nazwa zawodu

Kod zawodu

florysta
pracownik centrum obsługi telefonicznej
(pracownik call center)

Wskaźnik intensywności
nadwyżki (deficytu)

343203

41,0000

422201

30,0000

3

tapicer meblowy

753403

25,0000

4

sprzedawca w stacji paliw

524502

5,6667

5

technik administracji

334306

5,0000

6

pracownik ochrony fizycznej bez licencji

541307

4,7500

7

brukarz

711601

3,6667

8

bukieciarz

524901

3,5714

9

kierowca samochodu ciężarowego

833203

3,2500

10

kierownik działu sprzedaży

122102

3,0000

11

przedstawiciel handlowy

332203

3,0000

12

parkingowy

962903

3,0000

13

kasjer handlowy

523002

2,1429

14

technik budownictwa

311204

2,0000

15

sprzedawca w branży przemysłowej

522303

2,0000

16

cieśla

711501

2,0000

17

pozostali spawacze i pokrewni

721290

2,0000

18

sprzątaczka domowa

911102

2,0000

932911

1,6667

19

robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym

20

spedytor

333105

1,6000

21

robotnik budowlany

931301

1,5833

22

mechanik samochodów ciężarowych

723104

1,5000

23

robotnik leśny

621002

1,2500

24

technik prac biurowych

411004

1,2353
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Z danych statystycznych wynika, iż w powiecie słubickim grupę deficytu w danym zawodzie,
rodzącą brak możliwości zrealizowania ofert pracy w przypadku ich pojawienia się tworzą 92
zawody, w tym m.in.:
- kierownik działu produkcji,
- towaroznawca,
- nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu,
- pedagog szkolny,
- technik drogownictwa,
- tłumacz języka niemieckiego,
- asystent dyrektora,
- inspektor budowlany,
- recepcjonista hotelowy,
- pracownik solarium,
- pomoc dentystyczna,
- cieśla,
- mechanik ciągników,
- wulkanizator,
- pomocniczy robotnik leśny;
Na szczególną uwagę zasługują zawody z wartością wskaźnika intensywności nadwyżki
(deficytu) równą 0,00. Są to bowiem zawody w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy. Ilość ofert pracy pojawiających

się na rynku, nie jest wystarczająca, aby każda

zarejestrowana osoba mogąca wykonywać dany zawód znalazła zatrudnienie. Wśród takich
zawodów wyróżniamy m.in.:
- inżynierów technologii drewna,
- specjalistów do spraw badań społeczno-ekonomicznych,
- nauczycieli języka polskiego,
- pedagogów,
- politologów,
-socjologów,
- referentów bankowości,
- asystentów do spraw księgowości,
- ogrodników terenów zieleni,
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- stolarzy budowlanych,
- mechaników taboru kolejowego,
- kierowców autobusów
.
Zmiany, jakie dokonują się na rynku pracy wymagają znacznie podwyższonych
kwalifikacji i kompetencji pracowniczych. Mamy coraz częściej do czynienia z nowymi
wymaganiami pracodawcy w stosunku do pracownika. W ramach szkolenia istnieje możliwość
przygotowania bezrobotnych nie tylko do pracy na konkretnym stanowisku, ale także do
adaptacji do nowych ciągle zmiennych warunków.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim
opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wyłonił w województwie
lubuskim: 281 zawody deficytowe,

64 zawody zrównoważone i

1.046 zawodów

nadwyżkowych.
Zawody deficytowe w I półroczu 2011 r. stanowiły 20,2% ogółu zawodów, na które na
lubuskim rynku pracy było największe zapotrzebowanie. Wśród nich odnotowano 129 zawodów,
dla których wskaźnik intensywności deficytu zawodów jest maksymalny (MAX) co oznacza, że
w omawianym okresie napływowi wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w
danym zawodzie nie towarzyszył napływ bezrobotnych.
W zawodach wyróżniających się maksymalnym wskaźnikiem deficytu, najwięcej
zgłoszonych ofert zatrudnienia i aktywizacji dotyczyło podjęcia pracy w zawodach:
 (962201) pracownik prac dorywczych- 57 ofert,
 (532102) opiekun medyczny– 14 ofert,
 (812202) operator urządzeń do emaliowania,
 (812106) operator maszyn i urządzeń metalurgicznych- 9 ofert
 (441402) archiwista zakładowy- 8 ofert
 (962901) bileter- 8 ofert
 (721202) operator automatów spawalniczych- 7 ofert
 (243203) specjalista ds. public relations- 6 ofert
 (311402) instalator systemów alarmowych- 6 ofert
 (335203) urzędnik podatkowy- 6 ofert
 (441403) technik archiwista- 6 ofert
 (515390) pozostali gospodarze budynków- 6 ofert
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 (441101) pomocnik biblioteczny- 5 ofert
 (611307) ogrodnik- uprawa grzybów jadalnych- 5 ofert
 (712613) monter systemów rurociągowych- 5 ofert
 (834316)operator żurawia jezdniowego- 5 ofert
 (333203) organizator imprez sportowych- 4 ofert
 (441290) pozostali listonosze i pokrewni- 4 oferty
 (441502) pracownik do spraw socjalnych- 4 oferty
 (815702) pracownik pralni chemicznej- 4 oferty
Zawody nadwyżkowe obejmowały w I półroczu 2011 r. 75,2% ogółu. Wśród nich
odnotowano 652 zawody (62,3% ogółu zawodów nadwyżkowych), dla których wskaźnik
nadwyżki zawodów był równy zeru co oznacza, że w I półroczu 2011 r. nie odnotowano dla nich
ofert zatrudnienia lub aktywizacji. Największy „napływ” bezrobotnych, dla których
w omawianym okresie nie wpłynęła żadna oferta zatrudnienia lub aktywizacji, odnotowano
wśród zawodów:
 (322002) technik żywienia i gospodarstwa domowego- zarejestrowano 273 bezrobotnych,
 ( 834103) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych- zarejestrowano 168
bezrobotnych,
 (422402) technik hotelarstwa- zarejestrowano 142 bezrobotnych,
 (731809) tkacz- zarejestrowano 142 bezrobotnych,
 (731802) dziewiarz- zarejestrowano 109 bezrobotnych,
 (731805) przędzarz- zarejestrowano 99 bezrobotnych,
 (713101) malarz- tapeciarz- zarejestrowano 91 bezrobotnych,
 (611390) pozostali ogrodnicy- zarejestrowano 85 bezrobotnych,
 (263304) politolog- zrejestrowano 79 bezrobotnych,
 (031101) żołnierz szeregowy- zarejestrowano 69 bezrobotnych,
 (314205) technik ogrodnik- zarejestrowano 64 bezrobotnych,
 (723304) mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali- zrejestrowano 62 bezrobotnych,
 (633001) rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej

pracujący na własne potrzeby-

zarejestrowano 62 bezrobotnych,
 (264302) filolog- filologia obcojęzyczna- zarejestrowano 48 bezrobotnych,
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 (813125) operator urządzeń

do produkcji włókien chemicznych- zarejestrowano 48

bezrobotnych,
 ( 343403) technik organizacji usług gastronomicznych- zarejestrowano 47 bezrobotnych,
 (741202) elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych- zarejestrowano 47
bezrobotnych,
 ( 311932) technik włókiennik- zrejestrowano 46 bezrobotnych,
 (612990) pozostali hodowcy zwierząt – zarejestrowano 42 bezrobotnych,
 (422301) operator centrali telefonicznej- zarejestrowano 41 bezrobotnych,
 (8182204)

palacz

kotłów

centralnego

ogrzewania

gazowych-zarejestrowano

40

bezrobotnych,
 (233012) nauczyciel języka polskiego- zarejestrowano 30 bezrobotnych,
 (311206) technik drogownictwa- zarejestrowano 35 bezrobotnych,
 (311410) technik machatronik- zarejestrowano 35 bezrobotnych,
 (311512) technik mechanizacji rolnictwa- zarejestrowano 35 bezrobotnych,
 (811101) górnik eksploatacji podziemnej- zarejestrowano 35 bezrobotnych,
 (532904) sanitariusz szpitalny - zarejestrowano 33 bezrobotnych,
 (213204) inżynier ogrodnictwa- zarejestrowano 31 bezrobotnych,
 (264303) filolog- filologia polska- zarejestrowano 31 bezrobotnych,
 (723314)

monter-

instalator

urządzeń

technicznych

w

budownictwie

wiejskim-

zarejestrowano 27 bezrobotnych,
 (314490) pozostali technicy technologii żywności- zarejestrowano 30 bezrobotnych
 (731505) sortowacz- brakarz szkła- zarejestrowano 30 bezrobotnych,
 (212002) matematyk- zarejestrowano 25 bezrobotnych,
 (314202) technik architektury krajobrazu- zarejestrowano 25 bezrobotnych

5. ZGŁOSZENIA PRACODAWCÓW,
ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH.

ORGANIZACJI

PRACODAWCÓW

I

W 2011 roku wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach pisma od
pracodawców wskazujące zapotrzebowanie na kwalifikacje u osób planowanych do zatrudnienia.
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Pracodawcy zgłaszali do urzędu chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede
wszystkim w takich zawodach jak kasjer walutowy, agent celny. Może również wzrosnąć
zapotrzebowanie na tapicerów.

6. WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ.
Przy opracowywaniu listy zawodów i specjalności zwrócono również uwagę na
efektywność szkoleń prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie 01.01.2011r. do
31.12.2011r.
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków
prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, obejmuje między innymi
następujące dane i wskaźniki:

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r.
I. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku
do rozpoczynających szkolenie w roku 2011.
Liczba osób rozpoczynających szkolenie

24

Liczba osób kończących szkolenie

24

Odsetek osób kończących szkolenie

100%

w tym 3 nie uzyskały uprawnień

Liczba osób kończących szkolenie z wynikiem pozytywnym

24

Odsetek osób kończących szkolenie z wynikiem pozytywnym 100 %
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Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem
pozytywnym w stosunku do liczby osób rozpoczynających szkolenie
24

24

Liczba osób rozpoczynających szkolenie

Liczba osób kończących szkolenie z wynikiem
pozytywnym

30
20
10
0

Wykres 1. Struktura osób bezrobotnych rozpoczynających i kończących szkolenie w 2011r.
W przypadku szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i wózka jezdniowego” uczestnicy
zdawali również egzamin zewnętrzny na uzyskanie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu
bliskiego.

Na 8 uczestników szkolenia 5 osób uzyskało uprawnienia do obsługi wózków

jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych .
II. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych
według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia,
miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy.
1. Struktura przeszkolonych bezrobotnych według płci w roku 2011:
Liczba

Odsetek

Przeszkolone kobiety

7

29,17%

Przeszkoleni mężczyźni

17

70,83%

Struktura przeszkolonych osób ze względu na płeć
20

17

15
10

7

5
0
Przeszkolone kobiety

Przeszkoleni mężczyźni

Wykres 2.Struktura przeszkolonych bezrobotnych według płci w roku 2011.

2. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według wieku:
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Liczba

Odsetek
14 osób

18-24 lata

58,33 %

25-34 lata

3 osoby

12,50 %

35-44 lata

1 osoba

4,17 %

45 i więcej

6 osób

25,00 %

Struktura przeszkolonych osób według kryterium wieku
15

14

10
6

5

3
1

0
18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45 i więcej

Wykres 3. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według wieku.

3. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według poziomu wykształcenia:
Liczba

Odsetek

Wyższe

0 osób

0 ,00 %

Policealne i średnie zawodowe

4 osoby

16,67 %

średnie ogólnokształcące

5 osoby

20,83 %

Zasadnicze zawodowe

8 osób

33,33 %

Gimnazjalne i poniżej

7 osób

29,17 %
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Struktura osób przeszkolonych ze względu na poziom
wykształcenia
10
8
6
4
2
0

8

7

5

4

0
Wyższe

Policealne i
średnie
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

Zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne i
poniżej

Wykres 4.Struktura przeszkolonych bezrobotnych w 2011r . według poziomu
wykształcenia.

4. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych ze względu na kryterium statusu
wg rozumienia ustawy
Liczba

Odsetek

Osoby bezrobotne

24

100 %

Osoby poszukujące pracy

0

0%

Struktura osób przeszkolonych wg kryterium statusu w rozumieniu
ustawy
30
24

25
20
15
10
5

0

0

osoby bezrobotne

osoby poszukujące pracy

Wykres 5. Struktura przeszkolonych w 2011r. osób według kryterium statusu w
rozumieniu ustawy .
5. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według miejsca zamieszkania:
Liczba
Zamieszkali w mieście

Odsetek

14 osób

58,33 %
20

10 osób

Zamieszkali na wsi

41,.67 %

Struktura osób przeszkolonych ze względu na miejsce zamieszkania
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

10

Zamieszkali w mieście

Zamieszkali na wsi

Wykres 6 . Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według miejsca zamieszkania.

6. Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych według przynależności do grupy
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Liczba
-bezrobotni poniżej 25-go roku życia

14

-bezrobotni powyżej 50-go roku życia

Odsetek
58,33 %

5

20.83 %

12

50,00 %

1

4,17 %

- liczba osób bez doświadczenia zawodowego

11

45,83 %

- liczba osób bez wykształcenia średniego

15

62,50 %

- liczba osób samotnie wychowujących dziecko

1

4,17 %

-liczba osób niepełnosprawnych

3

12,50 %

-długotrwale bezrobotni
-liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

Suma przekracza 100% ponieważ osoby kończące szkolenie mogą należeć do więcej niż jednej grupy osób będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy.
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Wykres 7.Struktura przeszkolonych w 2011r. bezrobotnych ze względu na przynależność do grupy
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

III. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy
po jego ukończeniu:
6 osób – 25%

Nazwa szkolenia

Magazynier z obsługą
komputera i wózka
jezdniowego
Opiekun
osób
starszych

Wykaz zrealizowanych szkoleń grupowych
Liczba osób, które
Liczba osób, które
Liczba osób, które
rozpoczęły szkolenie
ukończyły szkolenie
podjęły pracę w okresie
3 miesięcy po
ukończeniu szkolenia

Efektywność w %

8

8

2

25,00

8

8

1

12,50

Tapicer*
8
8
* szkolenia od zakończenia, których nie minęły 3 miesiące

3

37,50
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IV. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych

liczony jako stosunek

poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po
ukończeniu szkoleń

Koszt szkolenia oznacza:
- należność przysługującą instytucji szkoleniowej- 47.920,00
- koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia-

4.154,22

- koszty badań lekarskich -

1.640,00

- całkowity koszt szkoleń (CK)
- liczba osób zatrudnionych (LZ)

53.714,22
6

CK
53.714,22
Koszt ponownego zatrudnienia = ----------------------- = -------------------------- = 8.952,37
LZ
6
V. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia
1. Przeciętny koszt szkolenia wyliczany na podstawie następujących mierników:
- suma kosztów zakończonych szkoleń ( CK )

53.714,22

- liczba bezrobotnych rozpoczynających szkolenie ( LR)
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CK
53.714,22
Przeciętny koszt = ------------------------------ = ------------------------------ =2.238,09
szkolenia
LR
24
2. Koszt osobogodziny wyliczany na podstawie następujących mierników:
- suma kosztów zakończonych szkoleń (CK)

53.714,22

- suma godzin zorganizowanych szkoleń (GS)

560

CK
53.714,22
Koszt osobogodziny= -------------------------------- = -------------------------------- = 95,92
GS
560
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W oparciu o przedstawione dane oraz analizę wykazu potrzeb szkoleniowych osób
uprawnionych do szkolenia w Powiecie Słubickim Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
opracował listę zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które
istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE
ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY
W oparciu o ww. źródła informacji, dokonano analizy zapotrzebowania na zawody i
specjalności.
Poniższa lista szczegółowo przedstawia zawody, na które istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy w powiecie słubickim.

Kod
zawodu

342204

Nazwa
zawodu i
specjalności

spedytor

Umiejętności

- organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z
zasadami i przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ergonomii,,
- prowadzi poradnictwo spedycyjne,
- organizuje przewozy zbiorowe i
konsolidowane w odniesieniu do przesyłek
drobnicowych,
- współpracuje z klientami, przewoźnikami i
podwykonawcami usług spedytorskich,
- sporządza i kompletuje dokumenty
przewozowe,
- samokontroluje i doskonali umiejętności
zawodowe spedytora,
- kontroluje jakość procesów przewozowych i
załadowczych,
- kieruje pracami podwykonawców usług
spedytorskich,
-współpracuje z krajowymi i
międzynarodowymi organizacjami
spedytorskimi,
-monitoruje przepływ należności z tytułu
wykonywanych usług spedytorskich,
- monitoruje proces przewozowy
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Opis kwalifikacji i umiejętności

Konsultowanie i informowanie w
zakresie problematyki przewozowej.
Sporządzanie i wypełnianie
dokumentacji związanej z przewozami.
Stosowanie procedur przewozowych.
Posługiwanie się językiem obcym w
zakresie terminologii spedytorskiej.
Nadzorowanie procesów
przewozowych.
Optymalizowanie tras przewozowych.

421202

kasjer
walutowy

kierowca
samochodu
ciężarowego

343203

florysta

- organizuje stanowisko pracy kasjera,
- posiada umiejętność identyfikacji krajowych
znaków pieniężnych,
- posiada umiejętność identyfikacji walut
obcych,
- zna prawo dewizowe dla kasjerów,
- zna zasady i tryb postępowania w przypadku
ujawnienia falsyfikatów lub wymiany
uszkodzonych znaków pieniężnych,
- rozpoznaje autentyczność znaków
pieniężnych
- organizuje własne stanowisko pracy,
- bezpośrednio komunikuje się z przełożonymi,
współpracownikami i klientami,
- posługuje się dokumentacja techniczną
związaną z wykonywam zadaniem
zawodowym,
- stosuje zasady, przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska na swoim stanowisku
pracy,
- wykonuje zadania zawodowe zgodnie z
zasadami ergonomii,
- udziela pomocy przedmedycznej,
- zachowuje ład i porządek na stanowisku
pracy,
- doskonali swoje umiejętności zawodowe,
- przestrzega zasad współżycia społecznego,
- przestrzega zasad etyki zawodowej,
- dokonuje samooceny własnej pracy

Organizowanie stanowiska pracy.
Obsługa klienta.
Rozpoznawanie autentyczności
znaków pieniężnych

- planuje i organizuje pracę własną ( w tym
prowadzenie działalności gospodarczej) i
podległych pracowników,
- organizuje zaopatrzenie w materiał roślinny,
wdraża nowości florystyczne,
- przygotowuje materiał roślinny i
nieroślinnych

Wykonywanie działań
przygotowawczo-pielęgnacyjnych
materiału roślinnego.
Wykonywanie projektów i dekoracji.
Prowadzenie marketingu i sprzedaży.
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Organizowanie stanowiska pracy
kierowcy samochodu ciężarowego z
uwzględnieniem przepisów prawa
pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska.
Sprawdzanie przed wyjazdem stanu
technicznego pojazdu.
Przygotowanie samochodu ciężarowego
do jazdy z uwzględnieniem
poprawności załadunku.
Kierowanie samochodem ( zespołem
pojazdów) zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i posiadanymi
uprawnieniami.
Dbanie o bezpieczeństwo własne oraz
innych użytkowników drogi, a także
przewożonego ładunku.
Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom
wypadków drogowych. Usuwanie
usterek samochodu powstałych podczas
jazdy.
Nadzorowanie i wykonywanie
załadunku (rozmieszczenia i
zamocowania towaru).
Prowadzenie czynności związanych z
transportowanym ładunkiem zgodnie ze
zleceniem.
Prowadzenie dokumentacji przewozu
oraz dokumentacji pojazdu.
Współpraca z przełożonymi i klientami
w zakresie realizacji zadań
przewozowych.
Poddawanie się okresowym badaniom
lekarskim oraz psychologicznym w
wyznaczonych terminach.

do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju
wyrobów florystycznych i ich sprzedaży,
- planuje i wykonuje projekty,
- wykonuje różnego rodzaju wyroby
florystyczne z materiałów roślinnych i
nieroślinnych,
- pielęgnuje rośliny cięte, doniczkowe i gotowe
dekoracje florystyczne,
- dekoruje wnętrza i powierzchnie zewnętrzne
roślinami ciętymi i doniczkowymi, - udziela
porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów
doniczkowych oraz gotowych wyrobów
florystycznych,
- konserwuje/suszy rośliny różnymi metodami,
- uczestniczy w procesie doskonalenia
zawodowego,
- zapewnia jakość wyrobów florystycznych i
przestrzega określonych procedur ich
wykonania,
- zabezpiecza miejsce pracy oraz sprzęt i
narzędzia do/po pracy
753403

tapicer
meblowy

- organizuje własne stanowisko pracy,
- stosuje zasady, przepisy bhp, ppoż. i ochrony
środowiska na stanowisku pracy,
- dba o powierzony mu sprzęt i materiały,
- posługuje się dokumentacją techniczną
związaną z wykonywanym zadaniem
zawodowym, instrukcjami obsługi,
poradnikami, normami itp.
- wykonuje zadania zawodowe zgodnie z
zasadami ergonomii,
- zachowuje ład i porządek na stanowisku
pracy,
-bezpośrednio komunikuje się z przełożonymi i
Współpracownikami,
- dzieli się doświadczeniem zawodowym,
- przestrzega zasad etyki zawodowej i
współżycia społecznego.
- udziela pomocy przedmedycznej.
- doskonali swoje umiejętności zawodowe.
- podejmuje samodzielnie decyzje w ramach
swych kompetencji,
- dokonuje samooceny własnej pracy.

Organizowanie robót tapicerskich.
Wykonywanie tapicerki meblowej i
mebli tapicerowanych.
Wykonywanie tapicerki dekoracyjnej.
Tapicerowanie sprzętu sportowego.
Tapicerowanie elementów środków
transportowych.
Naprawianie i renowacja wyrobów
tapicerskich.

541308

pracownik
ochrony

- sygnalizuje zagrożenia strefy chronionej,
- wykonuje niezbędne czynności informacyjnoorganizacyjne oraz zabezpiecza miejsca po
zaistnieniu zdarzenia w granicach chronionego
obiektu i obszaru,
- ochrania życie, zdrowie i nietykalność
powierzonych osób, zapobiega zamachom na
nie,
- ochrania mienie przedsiębiorstw przed
włamaniem, kradzieżą, rabunkiem lub
dewastacją oraz odpiera napady,

Ochrona osób w celu zapewnienia
bezpieczeństwa życia, zdrowia i
nietykalności osobistej.
Ochrona mienia w celu zapobiegania
przestępstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu a także
przeciwdziałające powstaniu szkody
wynikającej z tych działań.
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- stosuje środki technicznego zabezpieczenia w
ochronie osób i mienia,
-organizuje wykonywanie ochrony
konwojowania wartości pieniężnych oraz
innych przedmiotów wartościowych lub
niezabezpieczonych,
- zapewnia porządek i bezpieczeństwa
wewnątrz obiektów, w których odbywają się
imprezy masowe,
- posługuje się bronią oraz przestrzega zasad,
warunków i sposobów użycia oraz
przechowywania i ewidencjonowania broni i
amunicji,
- posługuje się pojęciami dotyczącymi podstaw
prawnych wykonywania zadań ochrony osób i
mienia, organizacji i zarządzania oraz
psychologii i socjologii pracy,
- kontroluje jakość działań związanych z
ochrona fizyczną i zabezpieczeniem
technicznym
523002

kasjer
handlowy

-obsługuje klientów w zakresie prawidłowego
naliczenia i pobrania należności za zakupione
towary zgodnie z obowiązującymi
procedurami,
- stosuje jednolity system obsługi klienta na
stanowisku kasowym,
- realizuje płatności gotówkowe i
bezgotówkowe,
-rozlicza kasę,
- prowadzi aktywną sprzedaż,
-przygotowuje przydzieloną kasę do obsługi
klienta,
- realizuje bieżące zadania na stanowisku
kasowym zgodnie z potrzebami
komunikowanymi przez przełożonego,
-przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowisku pracy kasjera
handlowego,
-współpracuje z innymi działami i ich
kierownikami,
-informuje kierownika stoiska lub kierownika
kas o występujących błędach,
- stosuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa
danych osobowych,
-kontroluje poprawność opisów pozycji
towarowych na paragonie i fakturze,
- przesyła pieniądze z kasy do kasy głównej
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Obsługa i przygotowywanie do pracy
kas rejestracyjnych.
Obsługa klienta w zakresie płatności za
towar.
Współpraca kasjera handlowego z
przełożonymi i innymi pracownikami
oraz działami sklepu.
Stosowanie zasad organizacji pracy i
obowiązujących procedur związanych z
dokonywaniem płatności i z
rozliczeniami.

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom, na które mają wpływ uwarunkowania
ekonomiczne, technologiczne i społeczne. Instytut Spraw Publicznych, po dokonaniu
analizy rynku pracy stwierdził, że w przyszłości w Polsce będą potrzebni nie tylko
specjaliści o wysokich kwalifikacjach, ale również tacy, którzy będą potrafili zmieniać
swój zawód lub specjalność.
By poprawić sytuację osób pozostających bez zatrudnienia, należy wykorzystać
powyższe informacje do przygotowania planu szkoleń na 2012 rok.

Sporządziła:
Anna Pokrzywka, 12.01.2012r.
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