
NIETYPOWE ZAWODY

- MOŻE KTÓRYŚ JEST DLA CIEBIE ?



Kiedyś przy wyborze zawodu starsi młodym doradzali:

ludzie zawsze będą jedli, chorowali, budowali domy i mieszkania…

Prawnik, lekarz, sprzedawca, policjant czy kierowca autobusu

- to przykłady zawodów, które są popularne i nie wzbudzają 

powszechnego zdziwienia. Nazwy takie jak: sekser, ballpicker

lub tanatopraktor wywołują zdumienie.

Czym zajmują się przedstawiciele tych profesji? 

Ludzka inwencja nie zna granic. Jeśli na rynku pracy pojawia się nisza, 

ktoś pomysłowy szybko ją zagospodarowuje. W ten sposób powstają 

najdziwniejsze profesje.

Nietypowe zawody świata to…



Tester karmy dla zwierząt

 Trudno uwierzyć w to, że smak rarytasów, jakie spożywają 

nasi pupile, jest oceniany przez… ludzi. Istnieją osoby, 

które zawodowo testują karmy dla zwierząt. Zajmują się 

również doradzaniem producentom psich i kocich karm 

w zakresie podnoszenia ich walorów smakowych. 

Tester materaców

 Osoby, które uwielbiają spać i wylegiwać się, mogą 

otrzymywać za to pieniądze. Wystarczy, że zostaną 

testerami łóżek. Ta praca nie jest tak monotonna,

jak mogłoby się wydawać. Do obowiązków testera 

należy również sprawdzanie wytrzymałości łóżka,

czyli bezkarne skakanie po nim. 



Profesjonalna druhna

 Ślub jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych dni 

w życiu. Panna młoda, która nie znalazła odpowiedniej 

kandydatki na druhnę, może ją wynająć. Profesjonalna 

świadkowa to osoba, która dodaje otuchy na ślubnym 

kobiercu.

Osoba sprzątająca miejsca zbrodni

 Samobójstwa i zabójstwa napawają nas przerażeniem

i sprawiają, że czujemy się nieswojo. Osoby, które 

zawodowo sprzątają miejsca zbrodni, najwyraźniej nie mają 

takich oporów. Zmywają pozostałości tkanek i narządów 

ze ścian, podłóg, mebli, itd. - praca dla ludzi o mocnych 

nerwach.



Sekser

 Zawód seksera był popularny szczególnie w Japonii. 

Praca takiego specjalisty polega na sprawnym 

selekcjonowaniu piskląt ze względu na płeć. 

Rozwój inżynierii genetycznej sprawił, że sekserzy

przestają być potrzebni. Manipulacja komórkami                     

pozwala decydować o tym, ile w danej hodowli 

powstanie kogutów, a ile kwok.

Tanatopraktor

 Stylista pośmiertny - praca dla osób o mocnych nerwach. 

Taki specjalista dokłada wszelkich starań, aby osoby 

zmarłe wyruszyły w swoją ostatnią drogę bez śladów 

chorób itd. Tanatopraktor balsamuje zwłoki, wykonuje 

makijaże, stylizuje paznokcie i dobiera stroje. 



Ball picker

 Powierzchnie pól golfowych są imponujące. Na tych 

rozległych terenach znajduje się nie tylko trawa,

ale również zbiorniki wodne. W związku z tym odnalezienie 

piłek bywa dla graczy trudne lub wręcz niemożliwe.

Ball picker wyławia piłeczki, dzięki czemu zapaleni golfiści 

mogą rozgrywać kolejne partie. 

Model w pracowni figur woskowych

 Artyści, którzy tworzą realistyczne figury woskowe,

nie wzorują się wyłącznie na zdjęciach. Chcąc zachować 

właściwe proporcje ciała i uchwycić ważne szczegóły, 

muszą mieć przed oczami żywego modela. Ta praca 

wymaga cierpliwości. 



Tester czekolady - nietypowy zawód dla łasuchów

 Wymarzony nietypowy zawód dla łasuchów, którzy mają 

czas na trzy wizyty w tygodniu w biurze i nie boją się 

dodatkowych kilogramów. Słyniecie z wybornego 

wyczucia smaku i wprost uwielbiacie słodycze różnego 

rodzaju? Takiego śmiałka poszukiwała w Polsce m.in. 

Fabryka E. Wedel. Degustator słodyczy - to brzmi dumnie!

Wymagania? 

Na barkach degustatorów spoczywa duża 

odpowiedzialność za uciechę podniebień wszystkich 

amatorów słodyczy w kraju. Zamiast kupować kolejną 

tabliczkę czekolady na własny koszt, sprawdźcie, czy ktoś 

nie tylko da ją Wam za darmo, ale jeszcze zapłaci za 

opinię na jej temat.



Personal Shopper – moda zza oceanu?

 Nie wszyscy mają wyczucie stylu i wiedzą, 

co w modzie piszczy. Ale za to mają środki 

na to, aby ktoś wiedział to za nich. Najlepsi w tym 

zawodzie mogą liczyć nawet  na zagraniczne 

wyjazdy w celu upolowaniu najlepszych perełek 

światowej sławy projektantów. Personal Shopper

bywa często nazywany także doradcą do spraw 

wizerunku. Do jego obowiązków należy bowiem 

baczne śledzenie trendów i umiejętny dobór 

garderoby. W tej pracy ważne jest, by słuchać 

klientów, spełniać ich zachcianki, ale także 

posiadać ekspercką wiedzę.



Behawiorysta zwierzęcy

 Z nazwami typu “zoopsycholog” lub “psycholog 

zwierząt” behawioryści zwierzęcy z prawdziwego 

zdarzenia mają spory problem. Jak podkreślają 

wykonawcy tego „dziwnego” zawodu , ich praca

nie polega na położeniu waszego domowego pupila 

na kozetce i wyczytania z jego warknięć, w jakim 

aktualnie jest nastroju. Za to wykonawcy tego 

„dziwnego” zawodu chętnie pomogą, jeśli macie 

problemy z zapanowaniem nad kłopotliwymi 

zachowaniami waszego ulubieńca. Wasz słodki, nowo 

adoptowany kotek nie chce wpuszczać Was do 

waszej sypialni? A piesek nieustannie gryzie wszystkie 

buty? 



Koordynator żałoby

 Jedną z najmniej przyjemnych części zawodu lekarza 

jest konieczność informowania bliskich o stracie ich 

ukochanej osoby. Tu trzeba odpowiedniego wyczucia 

i oswojenia z tematem śmierci nie tylko w jej 

medycznym aspekcie. Dlatego duża część 

zagranicznych szpitali i hospicjów decyduje się

na zatrudnienie koordynatora żałoby, który weźmie 

ten ciężar na swoje barki. Od osoby wykonującej 

ten nietypowy zawód wymaga się wyjątkowej 

wrażliwości i umiejętności pocieszenia osób,

które właśnie przeżywają najtrudniejsze chwile

w ich życiu.



Upychacz pasażerów w metrze

 Marzy Wam się zamieszkanie w Kraju Kwitnącej 

Wiśni, ale nie macie pomysłu, co mielibyście tam 

robić zawodowo? Mamy coś dla Was!

To japoński, odrobinę dziwny zawód. Upychacz 

pasażerów w metrze, jak sama nazwa wskazuje, 

zajmuje się mniej lub bardziej delikatnym procesem 

pomieszczenia „troszkę” większej liczby pasażerów 

w komunikacji miejskiej. W końcu każdy musi zdążyć 

do pracy na czas, to czemu na tym nie zarobić?



Nos w firmie perfumeryjnej

 Najwięksi producenci perfum potrafią wydawać 

miliony rocznie na swoje „wielkie nosy”.

To ci wybrańcy decydują, jakie nuty 

zapachowe znajdą się w waszym nowym 

flakonie z ulubionymi perfumami. Tworzenie 

takich kompozycji wymaga jednak sporych 

wrodzonych predyspozycji oraz rygorystycznego 

przestrzegania zasad nietypowego zawodu. 

Należą do nich m.in. zdrowa dieta i tryb życia, 

kategoryczny zakaz spożywania alkoholu

oraz palenia papierosów oraz pełne skupienie                

i spokój. Tylko tak powstaną kultowe zapachy. 

Uważasz, że to praca dla Ciebie? 

Taka mała nietypowa podpowiedź na wybór zawodu. Pozdrowienia. I. Kozłowska


