NOWE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – cz. III

Rozwój cywilizacji, a co za tym idzie postępu technologicznego oraz coraz to nowe potrzeby
konsumentów będą wyznaczały także zmiany na rynku pracy. Jakie to nowe obszary będą się w przyszłości
rozwijać?
Nierzadko wprowadzenie nazwy nowego zawodu polega wyłącznie na przekształceniu nazwy lub
nadaniu nazwy anglojęzycznej, co może wpływać na pewien stopień dezorientacji odnośnie zakresu
obowiązków oraz stawianych wymagań. Czasem zmiana dotyczy rozszerzenia oferty lub rozszerzenia
możliwości zatrudnienia, np. przyzwolenie na wykonywanie zawodu przez kobiety, jak to ma miejsce w
przypadku pracy pilota samolotu.
Dla osoby, która zastanawia się nad wyborem ścieżki kariery zawodowej niezwykle ważne jest
posiadanie wiedzy o nowych profesjach i możliwościach zatrudnienia. Prezentujemy zatem III część
artykułu o zawodach przyszłości.



Audytor energetyczny – osoba dokonująca charakterystyki energetycznej budynków i oceniająca jej
stan pod względem aktualnych wymogów i przepisów. Wydaje certyfikat energetyczny budynku, który w
dużym stopniu wpływa na wartość danego budynku czy mieszkania. Od roku 2009 na mocy
znowelizowanego prawa budowlanego, każdy budynek oddawany do użytkowania, sprzedaży lub
wynajmu musi posiadać certyfikat energetyczny, który określa klasę zapotrzebowania energetycznego
budynku. Aby zostać audytorem należy posiadać dyplom studiów magisterskich na kierunku
technicznym oraz ukończyć kurs lub studia podyplomowe, składające się z minimum 50 godzin zajęć
(teoretycznych i praktycznych) dotyczących podstaw prawnych certyfikacji, praktycznego certyfikowania
budynku oraz opracowywania dla niego świadectwa (wg Rozporządzenia Ministerstwa Budownictwa).
Szkolenia dla osób starających się o nadanie uprawnień do wydawania świadectw energetycznych
budynków przeprowadzane są na ich własny koszt.



Broker informacji – infobroker, osoba zbierająca informacje na potrzeby firmy czy instytucji,
zgodnie z jej wytycznymi. Pracuje z każdym źródłem informacji – począwszy od Internetu, telewizji,
archiwów, poprzez banki danych, książki, czasopisma. Broker informacji analizuje dziesiątki
dokumentów w poszukiwaniu tego, czego dotyczy otrzymane przez niego zlecenie. Tworzy raporty,
analizy, zestawienia. Może także prowadzić szkolenia w zakresie wyszukiwania i opracowywania
informacji. Jest to profesja wymagająca ogromnej cierpliwości i predyspozycji do pracy z danymi,
ponadto systematyczności i dokładności. Może przydać się specjalistyczne wykształcenie, a przede
wszystkim umiejętność tworzenia baz danych i posługiwania się nimi. Aby efektywnie pracować jako
broker, należy mieć także dostęp do komercyjnych baz danych. Profesja ta jest wolnym zawodem, choć
coraz częściej zdarza się, że duże firmy zatrudniają brokerów na etacie.



Konsultantka ślubna –zwana wedding planner, to osoba odpowiedzialna za wszelkie
przygotowania do ślubu i wesela. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu profesję
zaczynają powstawać kursy szkolące w tym zakresie. Konsultantka ślubna powinna posiadać wiedzę
dotyczącą obsługi klienta, w tym radzenia sobie w trudnych, emocjonujących sytuacjach, opieki nad
klientem w trakcie przygotowań do ślubu i wesela, formalności ślubnych, aranżacji i dekoracji miejsca,
tradycji ślubnych oraz szerokie rozeznanie w branży ślubnej. Jest bowiem odpowiedzialna za załatwianie
wszelkich spraw, począwszy od pomagania w wyborze sukni ślubnej, skończywszy na pomaganiu w
wyborze koloru zaproszeń czy wystroju kościoła. Do wykonywania tej profesji przydatne są takie cechy
charakteru jak przede wszystkim umiejętność współpracy z ludźmi, efektywna komunikacja, umiejętność
negocjacji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, cierpliwość oraz tolerancja.



Merchandiser – reprezentant danej marki produktów w miejscu ich sprzedaży. Jego zadaniem jest
dbanie o ich ekspozycję w taki sposób, aby wpływała ona na wyniki sprzedaży. Osoba taka zatem
powinna posiadać wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu towarów oraz umiejętność dokonywania
negocjacji w zakresie godzenia interesów swojego pracodawcy z interesami właściciela danej sieci

sklepów czy sklepu. Merchandiser obejmuje swoją opieką określoną liczbę sklepów w danym rejonie,
które regularnie odwiedza. Kontroluje wówczas asortyment, sprawdza ilość towaru, zajmuje się
zamówieniami i zwrotami, organizuje imprezy promocyjne, sporządza raporty dotyczące potrzeb i opinii
klientów oraz ofert konkurencji. Aby zostać merchandiserem wskazane jest wykształcenie z zakresu
handlu, sprzedaży, marketingu. Aby ubiegać się o to stanowisko pracodawcy nierzadko za kryterium
stawiają wcześniejsze posiadanie doświadczenia w sprzedaży, studia podyplomowe lub kurs.



Programista gier komputerowych – inżynier oprogramowania zajmujący się tworzeniem gier
komputerowych lub programów podobnego typu. Uczestniczy w całym procesie tworzenia gier,
dokonuje modyfikacji i poprawek. Pracuje w zespole, nad którym nadzór sprawuje główny programista.
Tworzy kod używający zasobów gry, natomiast same zasoby są tworzone przez grafików, muzyków itp.,
stąd też umiejętność efektywnej współpracy z innymi i skutecznej komunikacji jest tu niezbędna.
Wskazane jest także wykształcenie techniczne z branży informatycznej, bardzo dobra znajomość języków
programowania (np. Java), doświadczenie w programowaniu gier. To zawód polegający na wykonywaniu
pracy wymagającej dużego nakładu czasu, cierpliwości, odporności na stres i wytrwałości, a przede
wszystkim innowacyjności i kreatywności. Bardzo często wiąże się także z pracą po godzinach,
zwłaszcza gdy zbliża się termin wydania gry, zatem nierzadko trudno w tym zawodzie o stały i
zaplanowany rozkład dnia oraz systematycznie poświęcany czas dla bliskich.



Trendsetter – to człowiek „żywa reklama”. Jego zadaniem jest tworzenie wokół lansowanego na
rynku produktu „pozytywnego klimatu”. Podobnie jak zawód coolhuntera – profesja ta stanowi część
szeroko zakrojonych działań marketingowych. Zadaniem trendsettera jest bywanie w modnych klubach i
promowanie marek, głównie za sprawą własnej charyzmy. W takiej reklamie nie chodzi już o sam
produkt, ale o stworzenie mody na jego używanie. Trendsetter to zwykle ubrany zgodnie z najnowszymi
trendami bywalec imprez, wyposażony przez pracodawcę w najnowszy model telefonu komórkowego,
nowy samochód, będący gwiazdą każdego wieczoru. Trendsetter nawiązuje kontakty z ludźmi i „przy
okazji” promuje różne produkty, np. częstuje klubowiczów konkretną marką papierosów, itd.
W roli trendsetterów dobrze sprawdzają się m.in. didżeje, dziennikarze telewizji, artyści.
Trendsetter musi ciągle wyszukiwać swoich potencjalnych naśladowców. W tym celu posługuje się
nierzadko fachową literaturą na temat technik manipulacji. Trendsetterzy utrzymują kontakt z poznanymi
w klubach „ofiarami”. Gromadzą numery ich telefonów, podtrzymują „niby towarzyskie” kontakty. Aby
zostać „żywą reklamą” trzeba być osobą młodą, atrakcyjnym, kreatywną i prezentować tzw. miejski styl.
Doradca zawodowy
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