Rankingi zawodów przyszłości
Z myślą przede wszystkim o gimnazjalistach i uczniach szkół średnich
przygotowywane są rankingi zawodów przyszłości. Poniżej znajdziesz
trzy listy zawodów, w których specjaliści przewidują łatwość
znalezienia pracy w przyszłości.

Listę najbardziej poszukiwanych zawodów do 2022 roku według
amerykańskiego Biura Statystyki Pracy opublikowano w lipcu 2018r.
w serwisie forbes.pl. Rafał Dryla w swoim artykule wskazuje profesje,
w których najprawdopodobniej znalezienie pracy nie będzie stanowiło problemu.
Warto poznać te zawody już w gimnazjum i szkole średniej, przygotowując się
do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
Zanim wybierzesz ścieżkę dalszego kształcenia, pomyśl, jak zaplanować
i odpowiedzialnie wybrać swoją zawodową przyszłość. Jaki kierunek nauki
pozwoli ci przygotować się do poszukiwanego zawodu, a jednocześnie spełni
twoje aspiracje i ambicje oraz będzie odpowiadał twoim zainteresowaniom,
predyspozycjom i cechom charakteru?

W rankingu amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (www.bls.gov) znalazły
się następujące zawody:
1. Kierownik budowy
2. Menedżer w ochronie zdrowia, szef placówki medycznej
3. Kierowca ciężarówki
4. Pielęgniarka, opiekun osób starszych
5. Deweloper systemów IT
6. Stolarz
7. Analityk Big Data, badacz danych
8. Księgowy i audytor
9. Chirurg medycyny estetycznej
Lista powstała na podstawie badania rynku pracy w USA, ale wnioski ze
stworzonej prognozy można odnieść także do rynków europejskich, w tym
polskiego.
Zbliżony ranking przedstawia Karolina Serwińska w artykule „Zawody
przyszłości czyli w jakich kierunkach warto się kształcić?" w Podkarpackim
Portalu Gospodarczym ppg24.pl. Oto 13 zawodów przyszłości, o pozyskanie
których warto zawalczyć. Branże związane są z:
1. Inżynierią komputerową – programista (tworzenie oprogramowania), tester
oprogramowania (branża badań i rozwoju)
2. Programowaniem baz danych – specjaliści tzw. data miningu, specjaliści
pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji i dużej ilości danych (Big
Data) w tzw. chmurze,
3. Weterynarią – specjaliści od zdrowia i opieki nad zwierzętami domowymi
4. Badaniami naukowymi– pracownicy naukowi z takich dziedzin jak biologia,
chemia, matematyka i inżynieria
5. Opieką zdrowotną– fizjoterapeuci, pielęgniarki, wykwalifikowani
opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, personel domów opieki dla
tych osób, hospicjów, specjaliści geriatrii, specjaliści medycyny estetycznej
6. Finansami – pracownicy sektora usług finansowych (m.in. w zakresie

ubezpieczeń, bankowości)
7. Relacjami międzyludzkimi- terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, asystenci
i terapeuci rodzin i małżeństw
8. Ochroną środowiska - pracownicy sektora odnawialnych źródeł energii,
biopaliw, rolnictwa ekologicznego
9. Ubezpieczeniami - aktuariusz szacujący ryzyko ubezpieczeniowe –
pracownicy sektora ubezpieczeń sprzedaży i tworzenia odrębnych polis
10. Transportem i logistyką – pracownicy usług transportowych osób i
towarów, kierowcy
11. Turystyką, rozrywką i rekreacją- pracownicy branży hotelarskiej
i gastronomicznej
oraz
12. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni (praca za granicą), zbrojarze,
betoniarze, operatorzy dźwigów
13. Pracownicy znających języki obce, w tym języki niszowe (np. chiński,
arabski, hindi, hiszpański)

W artykule Karoliny Serwińskiej można przeczytać także o dynamicznie
ewoluujących
dziedzinach
gospodarki
(technologie
informatyczne
i teleinformacyjne, medycyna, produkcja, transport) oraz kształtujących się
w związku z tym nowych zawodach i specjalnościach. Naprawdę warto
dowiedzieć się, jak zmiany gospodarcze i społeczne pociągają za sobą popyt na
konkretne zawody.
I jeszcze jedno zestawienie, stworzone w oparciu o źródła:
www.akademiakupiecka.pl, forsal.pl, biznes.onet.pl, www.bfkk.pl,
www.money.pl.
Zawody przyszłości, czyli branże, w których będzie najwięcej ofert pracy
w 2020 roku:
1. Inżynier logistyk
2. Grafik komputerowy
3. Informatyk – specjalista od bezpieczeństwa komórkowej transmisji

danych
4. Tłumacz języków azjatyckich: chiński, japoński, hinduski
5. Kucharz
6. Archiwista internetowy
7. Scenarzysta gier komputerowych i programów telewizji 3D
8. Trener fitnessu dla osób starszych
9. Nauczyciel kształcenia zawodowego
10. Fizyk, chemik, matematyk
11. Specjalista nauk biologicznych
12. Inżynier elektrotechnologii
13. Psycholog, politolog, teolog, mediator, specjalista resocjalizacji czy
ekonomista
14. Architekt, geodeta, projektant

Karolina Serwińska przytacza również zestawienie – tym razem zawodów,
w których prawdopodobnie znalezienie pracy będzie coraz trudniejsze. Autorka
za serwisem CareerCast.com podaje, że do profesji, w których już teraz
odnotowuje się spadek zatrudnienia i które w najbliższych latach
zdecydowanie stracą na znaczeniu, zaliczają się:
1. Listonosz
2. Odczytywacz liczników
3. Rolnik
4. Dziennikarz prasowy
5. Pracownik biura podróży
6. Drwal
7. Stewardesa
8. Drukarz
9. Operator wiertarki
10. Poborca podatkowy

SPADEK ZATRUDNIENIA!!!

Zdaniem autorki jednym ze sposobów na wybór zawodu przyszłości jest
trzymanie się z dala od zawodów z powyższego zestawienia.

Zastanów się więc, czy wybierając szkołę średnią,
a potem studia nie warto kierować się chęcią zdobycia
wiedzy i doświadczenia w którymś z zawodów
przyszłości, bądź w zawodach pokrewnych?
Odpowiedz sobie na pytanie, co będziesz mógł robić
po szkole, którą wybierzesz i ukończysz. Czy przez
trzy lata będziesz przygotowywać się do studiów?
Jeśli tak, to do jakich? Co warto studiować?
Medycynę, prawo, informatykę, pedagogikę czy inną
dziedzinę? Może lepiej zrobić kurs księgowości,
obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, spawacza, kierowcy, operatora
wózków jezdniowych, żurawia czy maszyn i urządzeń przemysłowych, albo
uprawnienia SEP? W naukę których języków obcych warto zainwestować?
Wybór należy do ciebie.
Skorzystaj z fachowej pomocy doradcy zawodowego i dokładnie przeanalizuj
kierunki rozwoju krajowej i światowej gospodarki, aby po kilku latach nauki
oraz wydaniu znacznych pieniędzy na ten cel nie zakończyć edukacji jako
wykształcony, ale niewykwalifikowany bezrobotny.

Zapraszam!
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