
Zawody przyszłości



TRENER PERSONALNY

jest to osoba, która zajmuje się przygotowaniem fizycznym i psychicznym 

swojego ucznia w wielu dziedzinach życia, m.in. sportu. 

Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie. Jego 

zadaniem jest zmotywowanie i wyszkolenie osób, z którymi pracuje. 
Priorytetem trenera jest przekazanie wiedzy, co trenowanie odpowiednich 

umiejętności i zachowań. 

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Coraz więcej osób uprawia sport, interesuje się zdrowym stylem życia, 
dietami. Ludzie chcą wyglądać i czuć się coraz lepiej.



LEKARZ

osoba, która zajmuje się przywracaniem zdrowia osób chorych poprzez 

badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych 

schorzeń fizycznych i umysłowych. 

Lekarze muszą posiadać specjalistyczne wykształcenie medyczne. Osoby z 
tego zawodu powinny znać takie dziedziny nauki jak: anatomia i fizjologia. 

Niezbędne dla każdego lekarza jest ciągłe powiększanie wiedzy w dziedzinie 

medycyny, którą się zajmują. 

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Ludzie coraz chętniej uprawiają sport i dbają o swój wygląd, dlatego na 

znaczeniu będą zyskiwać takie zawody jak chirurg medycyny czy też 

fizjoterapeuta. Popularność zyskują również usługi psychologów oraz 

psychoterapeutów. 



PSYCHOLOG

jest to osoba zajmującą się w szczególności: diagnozą psychologiczną, 

opiniowaniu, orzekaniu, oraz udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Psycholog powinien: umieć wysłuchać swojego pacjenta, nie powinien 

oceniać pacjenta, powinien wykazywać się empatią, powinien być dyskretny.

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Coraz więcej ludzi zmaga się z chorobami współczesnego świata min. 

depresją, stresem, presją otoczenia.



SPECJALISTA IT

to osoba, która przede wszystkim dba o techniczną stronę przetwarzania 
danych, ich pozyskiwania i przechowywania oraz wysyłki w postaci 
elektronicznej. 

Zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań do firmy, ale także konserwuje i 
naprawia działające już systemy. Jest odpowiedzialny za zakup odpowiednich 
urządzeń oraz podłączenie i przygotowanie do obsługi przez pracowników.

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Błyskawiczny rozwój technologii sprawia, że w najbliższej przyszłości na rynku 
pojawią się zupełnie nowe stanowiska pracy. Obecnie w tej branży najbardziej 
lukratywne są posady m.in. 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.



GRAFIK KOMPUTEROWY

osoba, która zajmuje się: projektami graficznymi i grafiką artystyczną. Tworzy 
ona dzieło poprzez składanie obrazów, typografii lub animacji graficznych.

Grafik projektuje grafiki głównie dla wydawnictw, mediów drukowanych lub 
elektronicznych. Odpowiedzialny jest też czasem za składanie tekstu, 
ilustrowanie, a także za projektowanie stron internetowych. Podstawowym 
zadaniem w pracy grafika jest prezentowanie informacji w taki sposób, by były 
one zarówno dostępne, jak i łatwe do zapamiętania. 

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Zawód grafika komputerowego stał się popularny w efekcie oczywistego trendu. 
Firmy muszą nadążać za potrzebami klientów. Grafik komputerowy projektuje 
strony www, tworzy obradowanie marki – od logotypu, przez wizytówki, papier 
firmowy i cały pakiet innych materiałów reklamowych, ulotki, tworzy grafikę 3D, 
wykorzystywaną w grach, animacjach i symulacjach, zajmuje się retuszem. 
Spectrum działań grafika komputerowego jest ogromne. I wszystko wskazuje na 
to, że mamy do czynienia z trendem rosnącym.



SPECJALISTA DS. FINANSÓW

jest to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona 

majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta, poprzez analizę jego potrzeb, 

dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności 

finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji 
finansowej.

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Wraz ze zwiększającą się świadomością finansową, a także w związku z 

obawami dotyczącymi obecnego systemu emerytalnego, coraz większą 
popularność będą zyskiwali różnego rodzaju doradcy finansowi (np. 

emerytalni, inwestycyjni, podatkowi, ubezpieczeniowi). 



LOGISTYK 

osoba, która planuje, realizuje i kontroluje sprawny i efektywny 
ekonomicznie przepływ surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz 
odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu 
zaspokojenia wymagań klienta. 

Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie 
popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności, realizowanie 
zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację 
zakładów produkcyjnych itd..

Dlaczego to zawód przyszłości?

➢ Specjaliści z dziedziny logistyki są niezbędni nie tylko w transporcie, ale 
również budownictwie, motoryzacji, elektronice czy też energetyce. Logistyk 
znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie pojawia się produkcja i sprzedaż. 
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