„ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W POLSCE”
Drodzy Bursowicze, każdy z Was z pewnością myśli już o przyszłości, o tym w jakim
zawodzie chciałby pracowad, jakie prace wykonywad i w czym czułby się spełniony. Byd może
wielu z Was ma już obraną ścieżkę, którą będzie podążad, by zrealizowad swój cel zawodowy,
ale na pewno częśd z Was rozważa, który z zawodów przyniesie nam sukces i zapewni lepszą
przyszłośd. Wreszcie na pewno są i tacy wśród Was, których pasja, talent, zamiłowanie jest
ostatecznie celem zawodowym i w tym kierunku osoby takie chciałyby się rozwijad.
W związku z tym chciałabym postawid kilka pytao, na które postaram się udzielid
odpowiedzi, prosząc jednocześnie o Wasze opinie w tym temacie w komentarzach.
Mianowicie :
1. Czy podążad za marzeniami, za swoim talentem, czy też kierowad się chłodną logiką
i uwzględnid to co będzie dla nas najkorzystniejsze przy wyborze zawodu?
2. Jakie są prognozy na najbliższe lata, związane z zapotrzebowaniem na konkretnych
specjalistów na polskim rynku pracy oraz czym charakteryzują się zawody, w których
zapotrzebowanie na rynku pracy w najbliższych latach będzie największe?
3. Jaki zawód, branża, praca jest dla mnie najlepszym wyborem? Test, który może pomóc
w znalezieniu odpowiedzi.
Ad. 1.
Odpowiedź na pierwsze z pytao w zasadzie jest najtrudniejsza, ponieważ każdy z Was
ma z pewnością w tej mierze własne zdanie, dlatego też kieruję do Was prośbę, abyście
napisali pod tym artykułem własną odpowiedź, ja natomiast wyrażę tu swoją opinię.
W mojej subiektywnej ocenie, odnalezienie w sobie pasji, odkrycie talentu jest już
samo w sobie bezcenne. Uważam, że każdy z nas nosi w sobie pewne ukryte predyspozycje
i uzdolnienia, nie zawsze jednak potrafimy na czas je dojrzed, czy też odkryd w sobie, ale tym,
którym się udało kibicuję w ciągłym rozwijaniu siebie i swojej pasji., niezależnie czy stanie się
ona częścią kariery zawodowej czy pozostanie na gruncie amatorskiej realizacji siebie.
Natomiast, jeśli stojąc u progu dorosłości nadal macie mnóstwo dylematów, rozważając
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dotychczasowe sukcesy, przyjrzed się swoim planom i marzeniom, własnym mocnym
stronom i tym słabszym, a także prześledzid aktualny rynek pracy - byd może zainspirujemy
się jakąś branżą lub zawodem.

Mam przy tym pewne wewnętrzne przekonanie, którym chciałabym się z Wami
podzielid: otóż sądzę, że praca wykonywana z pasją i zaangażowaniem przynosi najwięcej
satysfakcji, a warto takową mied, ponieważ w pracy zawodowej spędzamy mnóstwo czasu,
a tam gdzie odczuwamy satysfakcję i osiągamy sukcesy czujemy się spełnieni zawodowo
i zwyczajnie szczęśliwsi. Jestem przekonana, że zawsze warto zmierzad w kierunku realizacji
i możliwości rozwoju własnych predyspozycji, a więc poznad siebie dogłębnie i podążad taką
ścieżką, by w przyszłości wykonywad pracę zgodną z naszymi uzdolnieniami - tylko wówczas
praca stanie się miejscem do którego będziemy przychodzid z zamiłowaniem
i zaangażowaniem.
Kochani, a jaka jest Wasza opinia w tej mierze?
Proszę o komentarze pod artykułem. 

Ad. 2.
Biorąc pod uwagę prognozy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości: „rok 2021 będzie
czasem specjalistów, najbardziej poszukiwani będą pracownicy na rynku informatycznym
i telekomunikacyjnym, a także osoby, których praca związana jest z biotechnologią,
energetyką oraz nanotechnologią. Na znaczeniu będą traciły zawody, w których wymagana
jest jedynie praca fizyczna. Najbardziej ucierpied mogą osoby pracujące w rolnictwie,
górnictwie i kopalnictwie”.1
W kolejnych latach pojawi się prawdopodobnie zapotrzebowanie na specjalistów
w zawodach związanych z rynkiem energii odnawialnych, medycyną i oczywiście rozwojem
technologii. Możemy spodziewad się powstania zupełnie nowych zawodów i nazw dotąd
nam nie znanych jak np. tele-chirurg lub analityk cyber-miasta.
Mimo automatyzacji i stosowania nowych technologii w coraz większej ilości
obszarów, robotnicy wykwalifikowani będą zawsze potrzebni.
Jeszcze w latach ubiegłych bardzo poszukiwani byli operatorzy maszyn, elektrycy
i elektromechanicy, operatorzy wózka widłowego, pracownicy produkcji, magazynierzy.
W poniższych zawodach natomiast będą największe szanse na znalezienie pracy,
warto zatem prześledzid czym te zawody się charakteryzują:
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1. Specjalista z branży IT
W obecnych czasach zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne,
a błyskawiczny rozwój technologii sprawia, że w najbliższej przyszłości na rynku pojawią się
zupełnie nowe stanowiska pracy. Obecnie w tej branży najbardziej poszukuje się:
programistów Java, senior developerów czy też architektów IT. W najbliższych latach na
znaczeniu będą zyskiwały stanowiska związane z tworzeniem gier komputerowych i aplikacji,
kreowaniem wirtualnej rzeczywistości czy też rozwojem sztucznej inteligencji.
2. Biotechnolog
Biotechnolog opracowuje technologie, dzięki którym wykorzystuje się substancje
organiczne w różnych gałęziach przemysłu Jest to zawód, który w Polsce dopiero się rozwija.
W przyszłości będzie jednak szybko zyskiwał na znaczeniu. Wraz z rozwojem medycyny,
farmakologii i ochrony środowiska, pracy w tych dziedzinach będzie coraz więcej.
3. Logistyk
Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów obecnie. Logistyk przede
wszystkim jest odpowiedzialny za planowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym,
transportem i dystrybucją towarów Specjaliści z dziedziny logistyki są niezbędni nie tylko
w transporcie, ale również budownictwie, motoryzacji, elektronice czy też energetyce.
Wszędzie tam, gdzie pojawia się produkcja i sprzedaż potrzebny jest logistyk, więc jest to
zawód na pewno przyszłościowy.
4. Inżynier elektrotechnologii
Inżynier elektrotechnologii może zajmowad się m.in. elektrotechniką, elektroniką,
a także inżynierią oprzyrządowania, telekomunikacyjną lub komputerową. Przyszłośd tego
zawodu nierozerwalnie łączy się z szybkim rozwojem technologii i jego uniwersalnością.
5. Lekarz / Pracownik usług medycznych
Wśród lekarzy czy pielęgniarek wskaźnik bezrobocia jest bardzo niski. Polacy coraz
chętniej uprawiają sporty i dbają o swój wygląd, dlatego na znaczeniu będą zyskiwad takie
zawody jak chirurg medycyny estetycznej czy też fizjoterapeuta. Popularnośd zyskują także
usługi psychologów oraz psychoterapeutów. W niedalekiej przyszłości pojawid mogą się
nowe zawody, takie jak tele-chirurg czy też towarzysz osób starszych.

6. Trener / Dietetyk
Podobnie jak w przypadku usług medycznych, przyszłośd tych zawodów wiąże się
ze zmieniającym się trybem życia Polaków. Coraz więcej osób uprawia sport, interesuje się
zdrowym stylem życia, dietami. Po prostu chcemy wyglądad i czud się coraz lepiej. Z czasem
zawody trenera personalnego i dietetyka będą się przenikad, warto więc rozwijad się
jednocześnie w tych dwóch dziedzinach. Pamiętajmy również, że nasze społeczeostwo się
starzeje. Dlatego prawdopodobnie zaczną się pojawiad zawody takie jak trener dla osób
starszych.
7. Specjalista ds. finansowych / Doradca ds. finansów osobistych
Wraz ze zwiększającą się świadomością finansową, a także w związku z obawami
dotyczącymi obecnego systemu emerytalnego, coraz większą popularnośd będą zyskiwali
różnego

rodzaju

doradcy

finansowi (np.

emerytalni,

inwestycyjni,

podatkowi,

ubezpieczeniowi).
8. Analityk big data / Data scientist
Tak zwany data scientists przede wszystkim powinni posiadad wiedzę z zakresu
ekonomii, matematyki i statystyki, a ich praca polega na analizie danych i sugerowaniu
na ich podstawie określonych decyzji i rozwiązao. Obecnie firmy gromadzą ogromne ilości
danych, których analiza często jest niezbędna dla rozwoju biznesu-stąd zapotrzebowanie
na takich specjalistów.
9. Grafik komputerowy
W tym zawodzie najbardziej zyskają osoby, które będą potrafiły wykazad się dużą
kreatywnością. W koocu to właśnie projekt strony internetowej czy też okładki książki może
zdecydowad o sukcesie lub porażce sprzedażowej. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
pracodawcy będą szukali osób, dzięki którym będą mogli się wyróżnid. Czasy, w których
produkt miał byd funkcjonalny, a nie ładny, przeszły do historii. Obecnie firmy starają się
przyciągnąd uwagę klientów właśnie kreatywną, niezwykłą grafiką.
10. Pracownik naukowy
Szybki postęp w technologii sprawi, że pracownicy naukowi będą kluczowi dla
dalszego rozwoju i poszukiwani także w naszym kraju. W przyszłości w największym stopniu

zyskają naukowcy z takich dziedzin jak matematyka, chemia, fizyka, czy też inżynieria.
To właśnie dzięki ich badaniom na rynku pojawiad się będą nowe technologie i wynalazki,
usługi medyczne, leki czy też sposoby na pozyskiwanie energii.
„Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej
będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.
Jeśli nie wiadomo, czego się uczyd, by dysponowad odpowiednią wiedzą
w przyszłości, to na co stawiad powinni młodzi ludzie?
Ekspert Trenkwalder uważa, że: Obok umiejętności cyfrowych i technicznych,
związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności
miękkie. To jest coś, w czym robot nie zastąpi człowieka. Kilka lat temu Światowe Forum
Ekonomiczne zdefiniowało listę tych umiejętności i uznało, że w najbliższych latach będą
one kluczowe na rynku pracy. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne
myślenie, kreatywnośd, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna,
wnioskowanie
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Polecam obecnym uczniom i studentom, aby już teraz rozwijali te kompetencje, angażując
się w działalnośd organizacji studenckich, biorąc udział stażach, wymianach, czy akcjach
społecznych.”2

Ad. 3.
Kochani, oprócz śledzenia rynku pracy i prognoz informujących o zapotrzebowaniu
na dane zawody warto poznad własne predyspozycje, sprawdzid w jakim zawodzie
najbardziej się odnajdziemy i zrealizujemy. Zapraszam do wypełnienia testów, szczególnie
tych z Was, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych lub czują się
zagubieni, analizując swoje umiejętności, mocne i słabsze strony. Kliknijcie proszę w poniższe
linki i wypełnijcie test lub testy:
http://targizawodow.pl/testpredyspozycji/?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL0nlPAZ1ohJ3AIWrNHISkpoSFOVXEAgr
rJ3UDW8inMhQrv3SouiK4AaAvg6EALw_wcB
https://www.glamour.pl/quiz/jak-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy
https://wybierz-zawod.eu/
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Zachęcam Was również do przeczytania porad, które znajdziecie w artykule
opatrzonym poniższym linkiem:
https://interviewme.pl/blog/jaki-zawod-wybrac

Możecie tutaj zarówno znaleźd odpowiedzi na wiele pytao związanych z tematem,
jak również również stworzyd swoje pierwsze CV w najbardziej pożądanej formie - serdecznie
Was zapraszam do lektury.
Czekam również na Wasze opinie i komentarze pod moim artykułem.

Dziękuję za poświęcony czas 
Sylwia Pastewska

