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Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Doradztwo zawodowe 

02.06.2020 r. 

Temat: Współczesny rynek pracy – dlaczego warto go śledzić? 

Zweryfikuję posiadaną wiedzę na temat rynku pracy. Zapoznam się z: cechami współczesnego rynku 

pracy; zasadami na nim obowiązującymi; sposobami radzenia sobie na współczesnym rynku pracy; 

zawodami przyszłości; zawodami i stanowiskami, dla których bazę tworzą moje kwalifikacje. 

Na wstępie spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Co szybciej się zmienia – świat czy pogoda za oknem? 

Postaramy się teraz odpowiedzieć na pytanie: Czy wiedza o rynku pracy pomaga osiągnąć sukces? 

W tym celu poznajmy trochę informacji dotyczących współczesnego rynku pracy: 

http://slideplayer.pl/slide/441729 

https://zielonalinia.gov.pl/-/pracuj-pl-92-proc-mlodych-pracownikow-uwaza-ze-warto-sledzic-

aktualne-oferty-pracy 

Przeczytajcie krótką historię zawodową dwóch osób, dla których bazą jest ten sam zawód. 

Adam i Piotr chodzili do tej samej klasy, kształcąc się w zawodzie mechanika samochodowego. Adam 

po skończeniu szkoły rozpoczął pracę w swoim zawodzie. Nie śledzi nowinek motoryzacyjnych, nie 

szkoli się. Sądzie, że to, czego nauczył się w szkole, ma mu wystarczyć w pracy zawodowej. Pracuje od 

7 lat, ale na co dzień szef nadal powierza mu tylko proste zadania typu wymiana klocków 

hamulcowych, oleju, filtrów. Piotr zaś ukończył dodatkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia, pracuje 

jako elektromechanik pojazdów samochodowych. Planuje ukończyć kolejny kurs, na którym nauczy 

się obsługiwać nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Już teraz jest jedynym pracownikiem w firmie, 

który potrafi naprawiać skomplikowane awarie elektrycznych i elektronicznych układów.  

Co sądzisz o kwalifikacjach zawodowych tych osób? Która z tych osób lepiej wykorzystuje swoje 

kwalifikacje? Której z tych osób powierzyłbyś wykonanie usługi? 

Bardzo ważna jest wiedza o swoim zawodzie. 

Mechanik pojazdów samochodowych: 

- diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych 

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. 

Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia 

planu działań naprawczych. 

Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.  
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Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość 

wykonanych usług. 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów 

samochodowych. 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. 

Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. 

Wymagane posiadanie prawa jazdy. 

Pracę będziesz wykonywał w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin.  Najwięcej prac będziesz wykonywać w 

sezonie letnim. 

Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. 

Będziesz narażony  na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, 

nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania. 

Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.  

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach 

produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. 

Możesz prowadzić własny warsztat. 

Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy. 

 

Przyszłościowy zawód to taki, który: 

- będzie trudno zautomatyzować 

- odpowiada na przyszłe potrzeby społeczne – ekologia, potrzeba przeżyć, starzenie się 

społeczeństwa, choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne. 

Zawody przyszłości: 

Sprzedawca, handlowiec, przedstawiciel handlowy, pracownik obsługi klienta, specjalista ds. 

sprzedaży, doradca klienta 

Pracownik biurowy, sekretarka 

Pracownik administracji, urzędnik, referent 

Księgowa, główna księgowa, specj. ds. finansowych, ekonomista, kadrowa, specjalista ds. rekrutacji 

Pracownik produkcji, przemysłowy, gospodarczy 

Programista, informatyk, grafik, projektant stron internetowych 



Pracownik budowlany, budowlaniec, murarz, stolarz, dekarz, inżynier budownictwa, inspektor 

budowlany 

Operator maszyn, operator CNC, mechatronik, tokarz, frezer 

Nauczyciel, psycholog, bibliotekarz 

Kierowca 

Mechanik, serwisant 

Fizjoterapeuta 

Magazynier, operator wózka jezdniowego 

Pracownik pomocniczy 

Spawacz, ślusarz 

Elektromonter, monter, elektromechanik, elektryk 

Konstruktor, technolog, kontroler jakości 

Kucharz 

Sprzątacz 

Architekt 

Pracownik socjalny, asystent rodziny 

Geodeta 

Monter instalacji 

Pielęgniarka, ratownik medyczny 

Opiekun osób starszych, dzieci 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Spedytor, logistyk 

Lekarz 

Elektronik 

Szwaczka, krawcowa 

Kelner 

Terapeuta 

Chemik 



Fryzjer 

Kierownik działu 

Recepcjonista 

Weterynarz 

 

 

 


