
mechanik pojazdów 

samochodowych 
zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą 

pojazdów 

elektromechanik 
zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją 

oraz naprawą urządzeń elektrycznych 

inżynier procesu 
zajmuje się organizowaniem i usprawnianiem 

procesu produkcyjnego (np. produkcja soków, 

montaż samochodów) 

inżynier kontroli jakości 
zajmuje się nadzorowaniem procesu produkcyjnego 

i czuwa nad jakością produktów 

kierownik / kierowniczka projektu 

(project manager) 
zarządza projektem – tymczasowym 

przedsięwzięciem, podejmowanym dla stworzenia 

jakiegoś produktu lub usługi 

monter(ka) konstrukcji 

budowlanych 
wykwalifikowany pracownik, który montuje różne 

konstrukcje w budynkach 

monter(ka) instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych  
zajmuje się wykonaniem, konserwacją, remontem 

i naprawą linii telekomunikacyjnych 

administrator(ka) sieci 

informatycznej 
buduje, udoskonala i zarządza siecią komputerową, 

czyli grupą połączonych ze sobą komputerów 

administrator(ka) baz danych 
tworzy, instaluje i zarządza bazami danych, zbiorami 

różnych grup informacji 

projektant(ka) systemów 

komputerowych 
zajmuje się projektowaniem użytkowych systemów 

informatycznych, składających się z komputera 

i oprogramowania 

projektant(ka) stron internetowych 

(webmaster(ka)) 
projektuje, koduje, tworzy szatę graficzną 

i aktualizuje stronę internetową  

programista / programistka 
pisze programy komputerowe za pomocą 

specjalistycznego języka programowania 

ogrodnik / ogrodniczka 
zawodowo zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin, 

m.in. owoców, warzyw, kwiatów, krzewów 

ozdobnych  

technik informatyk 
zajmuje się doborem, instalacją, konfiguracją 

i prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem 

analityk / analityczka systemów 

teleinformatycznych 
osoba odpowiedzialna za rozpoznanie 

i zdefiniowanie procesów, które będą podlegać 

informatyzacji 

projektant(ka) aplikacji sieciowych 

i multimediów 
tworzy projekt aplikacji (użytkowego 

oprogramowania, np. poczty elektronicznej) zgodnie 

z zamówieniem klienta 

teleinformatyk / teleinformatyczka 
zajmuje się technologią transmisji danych i 

urządzeniami do sterowania przepływem informacji, 

np. przez sieci komputerowe czy komórkowe 

specjalist(k)a ds. bezpieczeństwa IT 
dba o bezpieczeństwo systemów informatycznych 

i danych w nich zgromadzonych (np. zabezpiecza 

dane klientów przed kradzieżą) 



mechatronik / mechatroniczka 
zajmuje się automatyzacją maszyn, urządzeń i linii 

produkcyjnych, usprawniając ich działanie 

biotechnolog / biotechnolożka 
zajmuje się wykorzystaniem mikroorganizmów 

w różnych gałęziach przemysłu, np. medycynie, 

przemyśle spożywczym czy ochronie środowiska  

technolog / technolożka żywności 
zajmuje się organizacją i nadzorem procesu 

przetwarzania surowców zwierzęcych i roślinnych 

w gotowe artykuły spożywcze 

lekarz / lekarka 
specjalista, który jest uprawniony do udzielania 

świadczeń zdrowotnych 

farmaceut(k)a 
specjalista, który sporządza leki zgodnie 

z procedurami, klasyfikuje, przechowuje oraz 

wydaje je pacjentom 

opiekun(ka) osoby starszej 
zawodowo zajmuje się osobą w podeszłym wieku 

i pomaga jej w radzeniu sobie z codziennymi 

czynnościami 

logoped(k)a 
prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne 

wobec osób z zaburzeniami mowy 

psychiatra / psychiatryczka 
zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem 

zaburzeń oraz chorób psychicznych 

psycholog / psycholożka 
osoba, która ukończyła studia psychologiczne 

i bada procesy psychologiczne lub wykorzystuje 

wiedzę o nich w swojej pracy 

mediator(ka) 
zawodowo pomaga w dojściu do porozumienia 

stronom konfliktu 

trener(ka) 
zajmuje się prowadzeniem szkoleń i uczeniem 

innych 

coach 
trener rozwoju osobistego, pomaga klientowi odkryć 

właściwą drogę do celu 

specjalist(k)a edukacji 

wspomaganej komputerowo 
zajmuje się kształceniem z wykorzystaniem nowych 

technologii, szczególnie internetu (e-learning) 

doradca podatkowy / doradczyni 

podatkowa 
pomaga w wypełnianiu zobowiązań podatkowych 

swoich klientów, udziela porad i pomaga w 

uzupełnianiu deklaracji podatkowych  

doradca inwestycyjny / doradczyni 

inwestycyjna 
zajmuje się lokowaniem środków finansowych 

klienta tak, by pomnożyć kapitał początkowy 

trader(ka) 
dokonuje transakcji na giełdzie w celu osiągnięcia 

zysków na rachunek swojego pracodawcy 

lub własny 

analityk finansowy / analityczka 

finansowa 
zbiera dane, analizuje je i sporządza na ich 

podstawie sprawozdania i raporty finansowe 

specjalist(k)a zarządzania ryzykiem 

(underwriter(ka)) 
przeprowadza ocenę ryzyka decydującą o przyjęciu 

lub odrzuceniu wniosku ubezpieczeniowego oraz 

określa warunki ubezpieczenia, np. w przypadku 

osób wykonujących niebezpieczne zawody 



specjalist(k)a ds. marketingu 

internetowego 
bada potrzeby klientów i dostosowuje strategię 

sprzedaży tak, by klienci jak najchętniej i jak 

najczęściej korzystali z usług danej firmy 

lub kupowali jej produkty 

analityk / analityczka trendów 

rynkowych (coolhunter(ka)) 
zajmuje się wykrywaniem i przewidywaniem nowych 

trendów konsumenckich, bada to co jest na topie, 

szczególnie wśród ludzi młodych 

opiekun(ka) marki (brand 

manager(ka)) 
specjalista odpowiedzialny za promocję określonej 

marki, tworzy m.in. strategię wprowadzenia marki 

na rynek oraz sposób jej dystrybucji 

adwokat(ka) 
świadczy pomoc prawną osobom, których prawa 

zostały zagrożone lub naruszone, m.in. 

reprezentując klientów w sądzie 

nanotechnolog / nanotechnolożka 
tworzy i analizuje urządzenia i systemy o bardzo 

małych rozmiarach ( na poziome atomów), które są 

następnie wykorzystywane w różnych dziedzinach 

gospodarki 

dietetyk / dietetyczka 
udziela porad z zakresu zdrowego żywienia, 

dostosowuje jadłospisy do potrzeb poszczególnych 

osób, np. sportowców, osób chorych 

kosmetolog / kosmetolożka 
zajmuje się poprawą urody poprzez wykonywanie 

specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych 

i leczniczych 

specjalist(k)a ds. logistyki 
zarządza procesem logistycznym, czyli przepływem 

materiałów i surowców, np. decyduje jak rozlokować 

towar w magazynie, jakich środków transportu użyć 

spedytor(ka) 
organizuje transport towaru lub osób, dba 

o realizacje wszelkich formalności związanych 

z dostarczeniem przesyłki klienta 

ekspedytor(ka) sprzedaży 

wysyłkowej / internetowej 
osoba odpowiedzialna za przygotowanie paczek 

do wysyłki według złożonych zamówień 

(elektronicznie lub telefonicznie) 

kurier(ka) 
przewozi i dostarcza przesyłki 

specjalist(k)a ds. zakupów 
osoba odpowiedzialna za organizację 

i funkcjonowanie działu zakupów w 

przedsiębiorstwie, np. dba o zakup materiałów 

niezbędnych do produkcji w fabryce 

pracownik administracyjny / 

pracowniczka administracyjna 
wykonuje oraz koordynuje czynności związane 

z prawidłowym funkcjonowaniem biura 

architekt(ka) 
projektuje plany budowy, rozbudowy i modernizacji 

obiektów budowlanych lub ich części 

technolog / technolożka robót 

wykończeniowych w budownictwie 
prowadzi prace związane z wykańczaniem 

budynków, np. kładzie podłogi, maluje ściany, 

tynkuje budynek 

grafik komputerowy / graficzka 

komputerowa 
projektuje i wykonuje projekty graficzne 

(np. logotypy, plakaty, etykiety, ulotki) przy pomocy 

komputera 

epidemiolog / epidemiolożka 
lekarz, który bada przyczyny epidemii, zapobiega 

chorobom zakaźnym i zwalcza je 

specjalist(k)a ochrony środowiska 
podejmuje działania mające na celu ochronę 

środowiska i zachowanie go w jak najbardziej 

naturalnym stanie, może pracować w instytucji 

państwowej lub w przedsiębiorstwie 



inżynier inżynierii środowiska 
 ulepsza istniejące technologie do rozwiązywania 

problemów związanych z ochroną środowiska, 

np. szuka rozwiązań na bardziej efektywne 

oczyszczanie miasta  

doradca zawodowy / doradczyni 

zawodowa 
udziela pomocy w wyborze zawodu, planowaniu 

kariery oraz przygotowuje do poszukiwania pracy 

animator(ka) kultury 
zajmuje się rozpowszechnianiem kultury oraz 

zachęca ludzi do rozwoju kulturalnego, bada 

potrzeby danej społeczności oraz przygotowuje 

dla niej plan wydarzeń kulturalnych, m.in. koła 

zainteresowań, koncerty, pikniki 

 

specjalist(k)a ds. organizacji usług 

gastronomicznych, hotelarskich 

i turystycznych 
 w oparciu o analizę potrzeb klienta przygotowuje 

plan i wycenę danego wydarzenia, a po akceptacji 

koordynuje i nadzoruje jego przebieg, np. wyjazd 

integracyjny pracowników firmy 

rezydent(ka) 
pracuje w biurze podróży i reprezentuje je 

na miejscu wycieczki, zazwyczaj w zagranicznym 

kurorcie, dbając o potrzeby klientów 

stylist(k)a 
pomaga klientom odkryć ich własny styl i wykreować 

wizerunek, doradza w kwestii doboru stroju 

telemarketer(ka) 
kontaktuje się telefonicznie z potencjalnymi 

odbiorcami danej usługi lub produktu i zachęca ich 

do skorzystania z przygotowanej oferty 

infobroker(ka) / broker(ka) 

informacji 
zajmuje się wyszukiwaniem i udostępnianiem 

informacji na zlecony przez klienta temat  

pomoc domowa 
pomaga rodzinie w wykonywaniu codziennych 

obowiązków domowych 

steward(essa) 
osoba pełniąca rolę członka załogi samolotu 

lub statku, która obsługuje załogę i pasażerów 

podczas lotu lub rejsu 

agent(ka) reklamy 
prezentuje dany towar lub usługę w atrakcyjnej 

formie, by przyniosła jak największe zyski 

zamawiającemu reklamę 

pilot(ka) wycieczek 
dba o właściwy przebieg programu wycieczki 

oraz sprawuję opiekę nad grupą uczestników 

redaktor wydawniczy / redaktorka 

wydawnicza (edytor(ka)) 
zajmuje się przygotowaniem publikacji do druku, 

opracowuje teksty pod względem językowym, 

edytorskim i merytorycznym 

aktor(ka) 
osoba, która wciela się w postać wykreowaną 

w scenariuszu i odgrywa ją w taki sposób, by 

widzowie utożsamili ją z odgrywaną postacią 

dentyst(k)a 
lekarz zajmujący się dolegliwościami zębów i jamy 

ustnej 

instruktor(ka) tańca 
osoba, która uczy tańczyć innych ludzi  

fotograf(ka) 
specjalista zajmujący się zawodowo wykonywaniem 

zdjęć 

projektant(ka) mody 
zajmuje się projektowaniem ubioru, często jest 

również menadżerem oraz specjalistą w dziedzinie 

krawiectwa 



instruktor(ka) terapii zajęciowej 
specjalista, który wspomaga osoby 

niepełnosprawne w ich procesie leczenia i 

rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i 

technik terapii, np. biblioterapii (kontakt z literaturą) 

właściciel(ka) gospodarstwa 

agroturystycznego 
osoba wszechstronnie przygotowana 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, która 

samodzielnie organizuje wypoczynek dla letników 

 


