TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest specjalistą w zakresie:
-) przetwarzania energii słonecznej, wiatrowej i wodnej - zna budowę i zasady działania
odnawialnych systemów energetycznych takich jak:
systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy elektrownie wiatrowe,
-) projektowania z wykorzystaniem technik komputerowych systemów sterowania i regulacji
urządzeń energetycznych.
Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz
uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w
zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w
dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.
Praca: Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w
budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na
stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, głównie w obszarze małych,
zdecentralizowanych instalacji.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
R.7. Ocena stanu środowiska.
R. 8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód,
powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony
przyrody. Monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i
oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste
badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu
regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego
gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości
środowiska obowiązującymi w krajach UE.
Praca: ośrodki badań i kontroli środowiska, terenowe organy administracji państwowej w
wydziałach ochrony środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, działy ochrony
środowiska zakładów przemysłowych, miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji,
stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem
informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do
realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych,
pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych,
prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.
Praca: W działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach
ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych,
agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations),
prasa, radio, telewizja.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
A.36.Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza
dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty
finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z urzędem
skarbowym, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w
firmie, formy i terminy płatności.
Praca: Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych
wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach,
towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako
księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną
działalność gospodarczą.

TECHNIK ADMINISTRACJI
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i
stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów,
porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie
się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i
dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję,
sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i
wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie
informacji.
Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej
i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin,
podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

OPIEKUN MEDYCZNY
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo –
pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i
niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie
pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi
stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach
opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach
opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych
domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i
niepełnosprawnych.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.
Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz
niezależności osoby niepełnosprawnej. Wspiera podopiecznego w realizacji programu
rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność
rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej poprzez udzielenie jej jak
najefektywniejszej pomocy. Planując, kontrolując, tworząc indywidualny plan pomocy,
włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi
kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego
(dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat,
akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z
wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami
pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

TECHNIK INFORMATYK
E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Informatyk zajmuje się administrowaniem sieciami, projektowaniem stron www,
programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń,
wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów
informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich
bezpieczeństwo. Doświadczeni informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem
komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych,
algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja.
Zajmują się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i
układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe.
Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własne komputery i sieć
komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w
dostawie sprzętu komputerowego.

TECHNIK HANDLOWIEC
A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów,
towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji
pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie cywilnym i prawie
handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami.
Technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:
1) podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach
własności,
2) realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej,
hurtowniach, magazynach,
3) zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.
Praca: Dla technika handlowca jest wiele ofert pracy w charakterze: przedstawiciela
handlowego, dystrybutora produktów (merchandiser), telemarketera, szefa działu sprzedaży
(sales manager)

TECHNIK LOGISTYK
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
i informacji w jednostkach organizacyjnych.
Technik logistyk działa na rzecz firmy i konfiguruje tam wszystkie zasoby (ludzi,
magazynów, materiałów) i narzędzia (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by
osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To
dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż
którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty.
Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede
wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.
Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

TECHNIK EKONOMISTA
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych
podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest
podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy
m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności
związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania,
transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów i usług w różnych podmiotach
gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem
i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką
materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów
gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Praca: Oferty pracy dla technika ekonomisty dotyczą pracy we wszystkich podmiotach
gospodarczych na różnych stanowiskach m.in. księgowych, specjalistów ds. kadr i płac, w
dziale marketingu, w firmach ubezpieczeniowych, w bankach, w jednostkach budżetowych,
konsultingu itp.

TECHNIK ELEKTRYK
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem
instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem
maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją
oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów
technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych;
przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów,
prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem
oceny ich stanu technicznego.
Praca: miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z
prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko.
Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu
energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny
za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca
się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi własny warsztat.

TECHNIK MECHANIK
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
lub
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
lub
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn
i urządzeń. Uruchamia reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolnopomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń;
wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje
się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.
Praca: zakłady usługowo-naprawcze, firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych.
Zawód ten pomimo upływu lat jest wciąż atrakcyjny i znajdujący zapotrzebowanie na rynku
pracy.

TECHNIK MECHATRONIK
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik mechatronik zdobywa wiedzę z następujących dziedzin takich jak mechanika,
elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik
zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń
automatyki samochodowej. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego
myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.
Praca: Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - w
branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów
samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą
klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze
technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.
Praca: Absolwenci w tym zawodzie to fachowcy nie tylko w punktach serwisujących pojazdy
samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów.
Mają również możliwość rozwinięcia własnej działalności oferującej usługi naprawczo –
diagnostyczne.

TECHNIK BUDOWNICTWA
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.20.
Montaż konstrukcji budowlanych
lub
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
lub
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację
budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach
przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji
terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje
inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje
lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy
nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po
nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

TECHNIK DROGOWNICTWA
B.2. Wykonywanie robót drogowych.
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni.
Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje
nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.
Zadania te technik drogownictwa może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z
inżynierem drogowym i mostów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego
ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w
zakresie komunikacji.
Praca: firmy drogowo-mostowe, budujące, utrzymujące drogi i obiekty mostowe, zakłady
świadczące usługi w zakresie drogownictwa mostowo-drogowego, biura projektowe, organy
administracji państwowej zarządzające drogami, centra organizacji i kierowania ruchem,
wytwórnie mas betonu cementowego, zakłady prefabrykacji, szkoły.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
T.6 Sporządzanie potraw i napojów
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw,
dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich
zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie
z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację
dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia
gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz
organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę
gastronomiczną.
Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w restauracjach,
hotelach, firmach cateringowych, czy własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

FLORYSTA
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
Floryści potrafią stworzyć kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i
suszonych. Florysta wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu, komunii czy
chrzcin. Potrafi on również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz
kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we
florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne
pomysły dekoratorskie.
W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów florystyka jest dziedziną, która mocno
rozwinęła się w ostatnich czasach.
Praca: Profesjonalni floryści są zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
Z.7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Opiekun osoby starszej najczęściej pomaga w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego
(mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub
niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie
zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia
chorego. Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości
(sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków
domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się
załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty
rachunków, organizowanie transportu).Bardzo często opiekun pomaga również w
organizowaniu wolnego czasu osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które
mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.
Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i
możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.
Praca: Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć
zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej,
domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób
potrzebujących.

TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
A.12. Wykonywanie usług krawieckich
A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych
A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Technik technologii odzieży zajmuje się wykonywaniem pracy w zakresie nadzorowania
produkcji wyrobów odzieżowych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) i ze skóry.
Do zadań technika technologii odzieży w dziale przygotowania produkcji należy głównie
opracowanie dokumentacji wzorca odzieży (tj. zaprojektowanie fasonu, wykonanie jego
rysunku, obliczenie ilości materiału potrzebnego do jego uszycia, wykonanie formy wykroju)
i jego wykonanie, (wykrojenie i uszycie). W krojowni i w szwalni do zadań technika należy:
organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy zespołu pracowników wykonujących
wyroby odzieżowe oraz nadzorowanie pracy maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych.
Aby prawidłowo przebiegały ww. zadania, organizuje on pracę przy stanowiskach dla
zespołów robotników, nadzoruje pracę typowych maszyn szwalniczych i urządzeń
odzieżowych, pilnuje terminowego zaopatrzenia stanowisk pracy w materiały do produkcji i
narzędzia, sprawdza zgodność przebiegu pracy przy wykonywaniu odzieży z dokumentacją w
celu uzyskania jak najwyższej jakości odzieży. W zakładzie usługowym organizuje pracę
przy wykonaniu ubioru na zamówienie indywidualnego klienta (np. wykonuje formy ubioru,
kroi, przygotowuje do pierwszej i drugiej miary).
Praca: Technik technologii odzieży może być zatrudniony w: zakładach przemysłu
odzieżowego, laboratoriach odzieżowych, wzorcowniach, działach przygotowania produkcji,
krojowniach, szwalniach, działach kontroli jakości, zakładach usługowych, w szczególności
w krawiectwie miarowym, może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach
wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

