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KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ BRANŻĄ IT?

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

NA KONIEC

NA POCZĄTEK:

O zmianach na rynku pracy
Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a wpływ na to ma
wiele czynników. Wśród nich możemy wymienić m.in. postęp
technologiczny czy digitalizację, ale również pandemię. Wielu
z nas przekonało się na własnej skórze, jak kompetencje,
które były do tej pory cenne, zostały przesunięte na drugi
plan. Co zajęło ich miejsce?

Okiem ekspertek
Rynek pracy ciągle się zmienia. Nieprzewidywalność (pandemia, wojna w Ukrainie), rewolucja
technologiczna, zmiany struktur i sposobu pracy mają ogromny wpływ na poszukiwane przez
pracodawców kompetencje. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego “Future of Jobs
Report”, połowa zatrudnionych będzie musiała zdobyć nowe kompetencje już w ciągu najbliższych
czterech lat, a według instytutu McKinsey, do 2030 roku około 15% aktualnie istniejących zawodów
przestanie istnieć.
Dlatego też osoby, które chcą pozostać atrakcyjnymi kandydatami czy pracownikami powinny postawić
na ciągły rozwój, elastyczność i otwartość. Warto również zaznaczyć, że najczęściej poszukiwanymi
(zaraz obok kompetencji cyfrowych) są kompetencje miękkie, czyli zdolności o charakterze
interpersonalnym oraz osobistym. Są to cechy, które decydują między innymi o tym, jak się
zachowujemy, organizujemy czy współpracujemy z innymi. Należy zatem obserwować z uważnością
trendy na rynku pracy, rozwijać swoje kompetencje i być otwartym na to, co przyniesie przyszłość.
Agnieszka Ciećwierz
CEO Sigmund Polska i ekspertka w branży HR, autorka książek i
bloga aciecwierz.pl
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Pracownik posiadający umiejętności i wiedzę z zakresu
wykorzystania technologii jest coraz bardziej cenny na
rynku pracy.
Ważne jednak, by zauważyć istotną kwestię: biegłość cyfrowa nie zawsze musi oznaczać umiejętności
predysponujących do zostania programistą wysokiej klasy czy ekspertem R&D. W wielu branżach, takich jak np.
reklama, marketing, e-commerce czy sprzedaż, wykorzystanie technologii opiera się na mniej skomplikowanych
systemach, urządzeniach czy programach. Ważne jest za to ich trafne i kreatywne użytkowanie do celów
zawodowych. Tak rozumiane kompetencje cyfrowe są poszukiwane w większości branż i specjalizacji.

Agnieszka Bieniak
Dyrektorka HR w Grupie Pracuj

Badania Fundacji Digital Poland pokazały, że 53% Polaków postrzega rozwój robotyki i
sztucznej inteligencji jako zagrożenie dla miejsc pracy. Jeżeli należysz do tej grupy to
najwyższy czas, abyś zmieniła sposób myślenia i perspektywę.
Według raportu World Economic Forum do 2025 roku aż 85 milionów miejsc pracy
zniknie, ale w ich miejsce powstanie aż 97 milionów nowych.
Według badania Pracuj.pl aż 71% Polaków zauważa pozytywny wpływ technologii na
rynek pracy. Do najczęściej docenianych aspektów należą wzrost dostępu do pracy z dowolnego
miejsca oraz dostęp do nowych narzędzi pracy, a także łatwiejsze prowadzenie komunikacji
z klientami i współpracownikami.

Postęp technologiczny to nie tylko
automatyzacja pracy, ale także powstawanie
zupełnie nowych zawodów i kreowanie
ścieżek kariery.
Masz idealną okazję, by zastanowić się nad swoją
przyszłością i zacząć działać już teraz!
W tym e-booku podpowiemy Ci, na rozwój jakich
kompetencji powinnaś postawić, na jakie zawody
wzrasta popyt, a jakie odchodzą do lamusa oraz jakie
branże powinnaś wziąć pod uwagę, jeśli myślisz o
przebranżowieniu.

ROZDZIAŁ I
Kompetencje przyszłości
Liderzy i pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na
konieczność posiadania przez pracowników kompetencji
przyszłości. To, co obserwują od jakiegoś czasu, zwłaszcza
w dobie pandemii, pozwala im przewidzieć oraz
zidentyfikować zapotrzebowanie na zasoby i umiejętności,
które najbardziej przydadzą się w ich organizacji w
(nie)dalekiej przyszłości.
W ostatnim czasie powstaje wiele rankingów pokazujących kompetencje przyszłości. Choć
umiejętności w nich przedstawione często są różnie nazywane, to można zauważyć, w którym
kierunku zmierzają. Pracodawcy będą poszukiwać pracowników inteligentnych emocjonalnie, którzy
stawiają na ciągły rozwój. Uczących się, ale także na tyle elastycznych, że są w stanie oduczyć się tego,
co w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu nie jest już aktualne i potrzebne. Osób, które potrafią
się odnaleźć w wirtualnych zespołach.
Poniżej znajdziesz listę kompetencji przyszłości, którym postanowiliśmy przyjrzeć
się bliżej!

Co w tym przypadku oznacza „nieodpowiednie zdjęcie”?
To zdjęcie złej jakości, rozmazane, źle przycięte. Takie, na którym ledwo Cię widać, kadr z wakacji czy
imprezy. Nie warto też przycinać większych fotografii tak, by było widać tylko Twoją twarz - nie
wygląda to dobrze na dokumentach aplikacyjnych.

LIFE-LONG LEARNING

Trudno powiedzieć, że life-long learning jest
konkretną umiejętnością. Bardziej pasuje tu
stwierdzenie, że to niesłabnąca chęć zdobywania
nowej wiedzy i systematycznie wkładany w to
wysiłek. To również świadomość, że ciągły rozwój
jest jedynym sposobem na przystosowanie się do
dynamicznych zmian.

Im więcej wiemy, im świeższa jest
nasza wiedza, tym bardziej atrakcyjni
jesteśmy na rynku pracy.
A prawda jest taka, że uczenie się nowych rzeczy
nigdy wcześniej nie było tak proste jak dziś.
Wystarczy dostęp do Internetu i otwarta głowa.
Kanały społecznościowe są skarbnicą wypowiedzi
ekspertów, darmowych materiałów edukacyjnych
czy grup specjalizacyjnych, w których można
zasięgnąć opinii specjalistów. Bez wychodzenia z
domu możemy także uczestniczyć w kursach
prowadzonych przez najlepsze uniwersytety i
instytuty świata.

Przegląd platform, dzięki którym możesz zdobyć nowe umiejętności znajdziesz w naszym innym
e-booku „EmpowerMom. Jak powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim”.
ZOBACZ E-BOOKA

ZDOLNOŚĆ ODUCZANIA SIĘ
„Analfabetami XXI wieku nie będą
ludzie nie umiejący czytać, ale ci,
którzy nie będą się uczyć, oduczać
i uczyć na nowo"
- Alvin Toffler Stała chęć do nauki to jedno, ale niezwykle ważna
jest też umiejętność do oduczania. I absolutnie
nie chodzi o to, by z dnia na dzień, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, zapomnieć wszystko to, czego do tej pory się nauczyliśmy, co usłyszeliśmy czy czego
się dowiedzieliśmy. Chodzi tu o elastyczność, o otwartą głowę i pozbywanie się z niej
ograniczających przekonań, nawyków czy nieaktualnych informacji. W momencie, gdy odrzucimy tę
sztywność w myśleniu, umysł będzie w stanie być bardziej kreatywny, ciekawy, będzie miał możliwość
dostrzec inne perspektywy.
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Pracodawca poszukuje i docenia pracownika, który szybko się uczy - zwłaszcza w sytuacjach bezprecedensowych.
Jednak ze względu na dynamiczne środowisko, w którym współcześnie funkcjonujemy, ograniczony czas i
konieczność szybkiego działania ważna jest także umiejętność zupełnie odwrotna, czyli zdolność do oduczania się.
Postęp technologiczny i tempo pracy wymagają od nas elastyczności. Musimy brać pod uwagę, że metody i
schematy, które wypracowaliśmy jakiś czas temu teraz muszą zostać adaptowane albo wręcz zastąpione przez
nowsze. Stale chcemy przyswajać nową wiedzę, więc w końcu musi przyjść moment, kiedy tej nieaktualnej będziemy
musieli się pozbyć.

Dominika Jajszczak
Dyrektorka Marketingu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką
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ANALIZA, SENSE-MAKING
I KRYTYCZNE MYŚLENIE
Trzy powyższe umiejętności można określić jako posiadanie otwartego, elastycznego umysłu. Bo tylko
taki umysł jest w stanie rozumieć, analizować, logicznie myśleć, łączyć fakty, podważać, szukać i
selekcjonować informacje, stawiać czoła wyzwaniom.
Sense-making w wolnym tłumaczeniu to nadawanie sensu, czyli umiejętność, która pozwala na
dokładne rozumienie rzeczywistości. By znaleźć sens czy też znaczenie, niezbędne jest włożenie wysiłku
w próbę zrozumienia danego zjawiska. Jest to więc proces zdobywania nowej wiedzy, ale w
ścisłej współpracy ze zdobytymi wcześniej doświadczeniami. Sense-making wymaga ciekawości, chęci
odpowiedzenia sobie na pytania: jak to się dzieje, co to znaczy, co się z tym wiąże, jaka
jest w tym moja rola, co mogę zrobić?
Krytyczne myślenie pomaga w dokonaniu obiektywnej, realnej oceny sytuacji. Osoba wykazująca
się myśleniem krytycznym nie przyjmuje bezrefleksyjnie stanu rzeczy – wręcz przeciwnie, zadaje pytania,
szuka ciągu przyczynowo-skutkowego, podważa, jest wrażliwa na manipulacje.

Te kompetencje można trenować!
PRZECZYTAJ

TRENING: Zdolności analityczne
Zdolności analityczne nie są zarezerwowane dla detektywów, można je w sobie wyćwiczyć i to za
pomocą całkiem przyjemnych metod!

Oto kilka z nich!
Czytaj książki – regularnie i sumiennie, kiedy tylko masz wolną chwilę, choćby 5 minut!
Czytaj kryminały i powieści detektywistyczne, szukając wskazówek i sieci powiązań.
Oglądaj seriale – z zagadką i intrygą w tle, by – podobnie jak w przypadku książek –
mieć szansę na szukanie ukrytych znaczeń i poszlak.
Graj w gry – szachy, warcaby, rozwiązuj sudoku, nonogramy. Kup książeczkę
z łamigłówkami, by mieć ją zawsze pod ręką lub pobierz na swój telefon aplikację z grami
logicznymi.
Ucz się nowych rzeczy – to niesamowicie stymuluje mózg! Rozpocznij naukę języka
obcego, zapisz się na kurs na prawo jazdy, zacznij haftować, robić zdjęcia aparatem
analogowym lub rozpocznij kurs z grafiki komputerowej. Zrób dla siebie to, co od dawna
odkładasz.

PRACA W WIRTUALNYCH ZESPOŁACH
Pandemia sprawiła, że praca zdalna stała się czymś zupełnie naturalnym i niezwykle
docenianym przez pracowników. Wystarczy popatrzeć na statystyki, które mówią, że większość osób
nie chce już pracować stacjonarnie. Według badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy” (marzec 2022)
większość osób, które w pandemii realizowały obowiązki w ten sposób, nie chce z tego rezygnować.
Aż 86% respondentów pracujących w marcu 2022 roku zdalnie lub hybrydowo
chciało być zatrudnionymi na tych zasadach w perspektywie co najmniej
kolejnych 1-2 lat. W tej grupie 27,5% deklaruje, że najchętniej w ogóle nie pojawialiby się w
biurze. Łącznie aż 27% ogłoszeń widniejących na portalu Pracuj.pl pod koniec I
półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zadań w
pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16% ofert. Utrzymująca się wysoka popularność pracy zdalnej
i hybrydowej jest odpowiedzią na oczekiwania pracowników.
Wirtualna praca ma bez wątpienia wiele zalet. Warto mieć jednak świadomość, że praca
w wirtualnych zespołach, gdzie każdy pracuje z innego miejsca wymaga pewnych umiejętności. Nie
każdy się w niej odnajdzie. Bezpośrednie kontakty ze współpracownikami zastąpione są
wideokonferencjami, spotkaniami online, telefonami i mailami. A te z kolei, choć szybkie i
wygodne, pozbawiają relacje emocji i bliskości.

Gdy komunikujemy się z innymi
twarzą w twarz, możemy czytać
nie tylko z wypowiadanych słów,
ale też głosu, spojrzenia i mowy ciała.
To sprawia, że niezwykle ważne jest
pielęgnowanie w sobie podczas
spotkań online szczególnej uważności,
inteligencji emocjonalnej i
umiejętności komunikacyjnych.

Okiem ekspertki
Wiemy już od czasów pandemii, że to, co dawała nam obecność w biurze to wzmacnianie poczucia
przynależności - do firmy, do idei, do naszych współpracowników. Pracując w wirtualnym zespole, nie
można zapomnieć o tym, by te relacje wzmacniać i o nie dbać. Dlatego warto podczas spotkań, zanim
przejdziemy do rozmów służbowych, porozmawiać o tym, jak mają się osoby po drugiej stronie
ekranu.
Pamiętajmy o tym, aby włączać kamery. Nie zastąpi to spotkania bezpośredniego, ale na pewno skróci
dystans pomiędzy uczestnikami rozmowy.
Jeśli nie jest to konieczne, starajmy się nie wysyłać maili poza standardowymi godzinami pracy. Nie
odpowiadajmy na wiadomości o 3 w nocy, bo wśród Twoich współpracowników może wzbudzić to
poczucie, że oczekujesz odpowiedzi właśnie wtedy.
Jeśli mamy do swojego szefa czy współpracowników pilną sprawę, nie zarzucajmy ich jednocześnie
mailami, SMS-ami i telefonami. Zaznaczmy, że to ważna dla Ciebie kwestia, ale nie wywierajmy
niepotrzebnej presji.
To działa również w drugą stronę. Jeśli sami nie możemy zająć się jakąś sprawą od razu, dajmy znać
współpracownikowi, że dotarła do nas jego prośba i wskażmy, kiedy będziemy mogli się nią zająć.
Patrycja Sawicka-Sikora
Psycholog biznesu, trener, facylitator, coach, specjalizuje się
w pracy z wypaleniem zawodowym, a także z emocjami i stresem
w biznesie. Wykładowca na SWPS. www.patrycjasawickasikora.pl

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
I INTELIGENCJA EMOCJONALNA
Inteligencja emocjonalna z definicji pomaga w identyfikacji naszych stanów emocjonalnych oraz
odczytywanie ich u innych ludzi. Można stwierdzić, że dzięki niej zauważamy więcej. Ludzie,
którzy wyróżniają się dojrzałością emocjonalną w podejmowaniu decyzji, obok
uczuć i intuicji, kierują się także logiką i faktami, dzięki czemu łatwiej im
dokonywać trudnych wyborów.
Osoby, które wykazują się wysoką inteligencją emocjonalną:
potrafią przyjmować konstruktywną krytykę,
wiedzą jak motywować innych do działania,
szybko nawiązują relacje, także te biznesowe,
potrafią zarządzać swoimi emocjami, trzymać je na wodzy nawet w najbardziej
stresujących sytuacjach,
łatwiej im przychodzi rozwiązywanie konfliktów i poszukiwanie konsensusu
pomiędzy poróżnionymi stronami.

WIESZ, ŻE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ MOŻNA TRENOWAĆ?
I wcale nie jest to trudne!
Dowiedz się więcej!

OBSŁUGA MASZYN
Według raportu „The Future of Jobs” Światowego Forum Ekonomicznego do
2025 roku wyrówna się czas spędzany w pracy przez człowieka i
maszynę. Tempo wdrażania technologii w kolejnych latach pozostanie
niezmienne, a w niektórych sektorach wzrośnie. Wspomniane już wcześniej
szacunki przewidują, że do 2025 nawet 85 mln miejsc pracy na całym
świecie może zostać zastąpionych przez maszyny i procesy
automatyzacji, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych ról.
Oznacza to dla wielu osób konieczność przekwalifikowania lub
przebranżowienia.
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że…
MASZYNY NIE ODBIERAJĄ LUDZIOM PRACY.
Sprawiają jednak, że zmienia się jej forma.
Roboty mogą wykonywać czynności
powtarzalne, mówimy wtedy o automatyzacji.
Jednakże wszędzie tam, gdzie niezbędne jest
podejmowanie decyzji, nakreślanie kierunku,
kreatywność, opiniowanie czy empatia,
człowiek jest i będzie niezastąpiony.

Ich wachlarz jest naprawdę szeroki. Mamy sztuczną
inteligencję, ale najpierw człowiek musi ją nauczyć
konkretnych rzeczy – analizy i wyciągania wniosków.
Mamy drony, ale dopóki człowiek nie zacznie nimi
sterować nie uzyskamy efektu, którego oczekujemy.
Mamy nawet drukarki 3D, które mogą stworzyć
narządy do operacji, ale nie zrobią tego, jeżeli
człowiek najpierw nie pokaże im, jak taki organ musi
wyglądać i jaką funkcję będzie spełniać.

Nie da się ukryć, że połączenie Należy więc patrzeć na związek człowieka
kompetencji człowieka i maszyny i maszyny jak na szansę rozwoju,
otwiera nowe możliwości.
nie zagrożenie.

ONE JUŻ TAM SĄ
Poznaj historie kobiet, pracujących
w dziedzinach, które z pewnością będą
bardzo dynamicznie rozwijać się
w przyszłości. Sprawdź, jakich
kompetencji potrzebowały, aby zająć
obecne stanowiska i w jaki sposób
je zdobyły.

O tym jak zostałam konsultantką SAP
Nazywam się Alina, mam 30 lat i ponad 10 lat
doświadczenia zawodowego. Przez pierwsze 6
lat pracowałam jako specjalista ds. logistyki,
ale już wtedy moim celem była praca w
branży IT. Cztery lata temu udało mi się
spełnić to marzenie i od tego czasu rozwijam
swoją karierę jako konsultant, wdrażając
system SAP głównie dla klientów w
Niemczech i Szwajcarii. Zanim zostałam
konsultantem,
skończyłam
studia
podyplomowe w tym kierunku, oraz uczyłam
się poszczególnych modułów w wolnym
czasie.
Jako
konsultant
zajmuję
się
przeprowadzaniem analiz biznesowych, oraz
przygotowywaniem koncepcji wdrażania lub
aktualizacji systemu SAP u danego klienta.
Jestem również odpowiedzialna za tworzenie
dokumentacji projektowej i systemowej, oraz
testowanie oraz customizację w systemie SAP.

Ważna w tym zawodzie jest znajomość
procesów biznesowych. W moim przypadku
były to procesy logistyczne, ale może to być
również wiedza z zakresu finansów,
controllingu, lub zarządzania jakością. Dużą
zaletą konsultanta SAP jest znajomość języka
angielskiego i niemieckiego, ponieważ system
ten powstał w Niemczech. Dodatkowo,
przydatna w tej branży jest umiejętność
czytania kodu ABAP.
Należy pamiętać, że nie jest to praca od 8 do
16, a zawód ten wymaga częstych wyjazdów
służbowych do klientów na całym świecie.
Chciałabym być najlepszą konsultantką w tej
nadal zdominowanej przez mężczyzn branży.

- Alina Mackaniec -

Z pasji do inżynierii
Nazywam się Paula Schabińska. Jestem inżynierem z pasją i doświadczeniem w branży automatyki
budynkowej. Ukończyłam dwie Politechniki: Wrocławską (inżynier) i Warszawską (magister) na
Wydziale Elektrycznym, kierunek Automatyka i Robotyka. Nowymi technologami interesowałam się
od zawsze, dlatego politechnika była naturalnym wyborem. Po studiach rozpoczęłam pracę w
zawodzie i cały czas się rozwijam.
Obecnie pracuję na stanowisku Building Automation Engineer w firmie Wago Polska, gdzie
odpowiadam za pozyskiwanie i prowadzenie projektów branżowych oraz wsparcie technicznohandlowe w ramach tych projektów. W swojej karierze zawodowej przeszłam przez wiele etapów.
Zaczynałam jako technik obsługi obiektu, którym później administrowałam. Następnie pracowałam
jako inżynier budowy: pisałam i uruchamiałam aplikacje, które sprawiały, że budynki są smart.
Tworzyliśmy algorytmy do sterowania oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją i innymi instalacjami
w obiektach takich jak Warsaw Spire czy Mennica Legacy Tower w Warszawie. Przez 3 lata
prowadziłam startup Whiff, gdzie rozwijaliśmy system monitoringu oraz predykcji zanieczyszczeń
wraz z usługą nasadzeń roślin o właściwościach filtrujących powietrze. Praca na różnych
stanowiskach przez ostatnie 8 lat dała mi doświadczenie, dzięki któremu jestem specjalistą i dobrze
sprawdzam się w obecnej roli.
Kobieta w roli inżyniera to wciąż niespotykany widok, lecz świat zmienia się na lepsze. Kiedy
studiowałam Automatykę i Robotykę na Politechnice Wrocławskiej w 2010 roku kobiety stanowiły
tylko 1 proc. studentów, teraz już blisko 12 proc. Firmy wdrażają strategie różnorodności i
inkluzywności. Myślę, że dziś najważniejszym zadaniem jest inspirowanie kolejnego pokolenia
inżynierek i zachęcanie ich do realizowania swoich pasji. Nie byłabym w miejscu, w którym jestem,
gdyby nie moje zaangażowanie i ciągła chęć rozwoju – było to możliwe dzięki temu, że robiłam i
robię rzeczy, które bardzo mnie interesują, a na swojej drodze spotkałam ludzi, którzy mnie
inspirowali i wspierali.

- Paula Schabińska -

Analizuję dane, by biznes się rozwijał
Pracuję na styku IT i Biznesu jako Data Scientist. Zajmuję się głównie analizą danych, wyciąganiem
wniosków z danych, tworzeniem algorytmów i modeli.
Wyniki mojej pracy są wykorzystywane przez dział Biznes do zwiększania sprzedaży firmy. W pracy
korzystam przede wszystkim z SQL, ale również z Excela, PowerBI (wizualizacja danych), Azure,
Python. Ważna jest również umiejętność komunikacji, aby dobrze zrozumieć, jaki problem/cel ma
zespół odpowiedzialny za Biznes, czyli w czym mamy im pomóc. Jestem także odpowiedzialna za
przekazanie Biznesowi wyników analizy.
Aby zostać Data Scientist'em skończyłam studia związane z ekonometrią oraz analizą danych, a
następnie przeszłam kilka kursów. Nie od razu zostałam Data Scientist'em. Wcześniej pracowałam
jako specjalista ds. raportowania i jako analityk danych.
Aby pracować w tym zawodzie nie jest konieczne ukończenie studiów. Ważne są umiejętności, które
można nabyć przez samodzielną naukę lub kursy. Kursów związanych z analizą danych jest coraz
więcej i uczą one od podstaw - wystarczą chęci i systematyczna nauka, aby zostać analitykiem
danych!

- Kamila-

KOMPETENCJE CYFROWE
Według danych Pracuj.pl liczba ofert pracy wymagających kompetencji cyfrowych stale rośnie. W I
półroczu 2022 roku aż 36% ogłoszeń na Pracuj.pl dotyczyło specjalizacji, w których kompetencje
cyfrowe odgrywają szczególną rolę. Co więcej, liczba tego typu ofert wzrosła o ponad połowę w
ciągu roku [1]. Jesteś gotowa na takie zmiany rynku pracy? Według Eurostatu Polska
zajmuje dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób
posiadających kompetencje cyfrowe. Jak jest w Twoim przypadku, czy posiadasz
kompetencje cyfrowe, które możesz wykorzystywać w pracy, a może powinnaś nad nimi
popracować?
[1] Źródło: Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022"

„W dyskusji na temat technologii w kontekście pracy bardzo często
skupiamy się na branży IT i jej kandydatach. Oczywiście rozwój tego
sektora to jeden z kluczowych tematów dla przyszłości gospodarki,
w tym perspektyw wzrostu po zakończeniu pandemii koronawirusa.
A jednak gdzieś w tle, wciąż zbyt cicho toczy się równie ważna, a może
nawet ważniejsza debata. Mowa w niej o kompetencjach cyfrowych
Polaków. Znaczenie tej dyskusji wykracza daleko poza ściśle rozumianą
branżę nowych technologii. Dotyczy ona bowiem każdego z nas.”

Rafał Nachyna

Dyrektor Zarządzający w Pracuj.pl

Eksperci są zgodni, że posiadanie kompetencji przyszłości nawet w niewielkim zakresie
to już nie wybór czy przywilej, a konieczność. Polacy przebadani przez Pracuj.pl są świadomi
wyzwań, które przed nimi stoją. 66% uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku
pracy, a 72% - że rozwój technologii będzie zmuszał pracowników do coraz częstszego nabywania
nowych umiejętności.

Kompetencje cyfrowe - czyli co?
Według Fundacji Digital
kompetencje cyfrowe to

"

University

wiedza, umiejętności i postawy
pozwalające w sposób efektywny, poprawny,
bezpieczny, krytyczny, kreatywny i etyczny
wykonywać
zadania,
rozwiązywać
problemy,
komunikować
się,
zarządzać
informacją,
współpracować, tworzyć i dzielić się
treściami.
W praktyce zawodowej oznacza to zazwyczaj
umiejętność szukania informacji cyfrowych, a
także umiejętność obsługi różnorodnych
sprzętów i systemów wspierających
wykonywanie obowiązków.

Do podstawowych kompetencji cyfrowych
należą m.in.: obsługa smartfona czy
komputera, korzystanie z Internetu i
ze skrzynki e-mail albo komunikatora,
wyszukiwanie
treści
online i
przeglądanie stron www. To są jednak
kompetencje, bez których pewnie nie
wyobrażasz sobie codziennego życia. Wiele z
nich jest też bezwzględnie wymaganych przez
pracodawców.
Mimo to warto zdać sobie sprawę, że prawie
5 000 000 Polaków w wieku 16-74
lata wciąż nie posługuje się
komputerem czy Internetem (według
danych GUS za 2019 rok). Skala wykluczenia
cyfrowego jest więc ogromna.

Według wskaźnika Digital Economy and Society
Index (DESI), tworzonego przez Eurostat, 56%
mieszkańców Unii Europejskiej posiada
podstawowe umiejętności cyfrowe.
Pomimo jeszcze większego niż dotychczas wyboru
ofert dla osób rozwijających swoje kompetencje w
wykorzystaniu technologii, Polacy wciąż wypadają
na tym tle niekorzystnie. Według danych
Eurostatu tylko 43% Polaków w wieku
16-74 lat posiada je na podstawowym
poziomie, co było trzecim najniższym
wynikiem w Unii Europejskiej.

Według raportu Pracuj.pl "Cyfrowa ewolucja pracy"...
Polacy postrzegają swoje kompetencje cyfrowe stosunkowo optymistycznie. 2/3 Polaków
badanych przez serwis wystawiło pozytywną ocenę swoim kompetencjom
cyfrowym. Kolejne 30% oceniło je średnio, a tylko 4% - negatywnie.
Takie postawy wyraźnie kontrastują z zewnętrznymi badaniami oraz sygnałami od pracodawców.
Jak wskazują ustalenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 91% polskich firm sygnalizuje
problemy z rekrutacją odpowiednich kandydatów. Co więcej, wśród najważniejszych
kompetencji poszukiwanych przez pracodawców w najbliższej przyszłości znalazły się właśnie
podstawowe umiejętności cyfrowe.

Łatwo zatem wyciągnąć wniosek, że jeśli chcesz rozwijać swoją karierę
na ciągle zmieniającym się rynku pracy powinnaś skupić się
na rozwoju swoich kompetencji cyfrowych.

Krótki test – Moje kompetencje cyfrowe
Zaznacz i wypisz dziedziny życia, w których posługujesz się swoimi kompetencjami cyfrowymi:
Sprawy codzienne (np. e-zakupy, zamówienie cateringu online, rezerwacja biletu do kina,
korzystanie z e-urzędu, opłata za parkometr, zakup biletu autobusowego, wypełnienie
deklaracji PIT online).
Relacje (np. komunikacja z bliskimi, kontakt z dziećmi, obsługa mediów społecznościowych).
Praca i rozwój zawodowy (np. korzystanie z aplikacji i programów umożliwiających
pracę zdalną, poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna online, rozwój kariery, udział w
webinarach i e-kursach, certyfikacje online).
Zdrowie (np. umawianie wizyt online, korzystanie z e-recept, korzystanie z aplikacji
sportowych i monitorujących zdrowie).
Inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………….……………………………………………………………………………...
Jak pewnie zauważyłaś, kompetencje
cyfrowe to umiejętności, z których
korzystamy praktycznie w każdej
dziedzinie życia. Osoby, które je posiadają i
rozwijają, już dziś mogą liczyć na znacznie większy
wybór ofert zatrudnienia, lepsze warunki pracy
czy wynagrodzenie. W przyszłości te zjawiska
będą nabierać mocy. Pracodawcy i
kandydaci muszą zdawać sobie sprawę z
tego, że kompetencje cyfrowe stały się
kluczowym czynnikiem budowy dobrej
kariery, bardziej odpornej na przyszłe
zawirowania rynku pracy.

Czy wiesz czym jest Digital Mindset?
Digital Mindset to zbiór postaw i przekonań, które umożliwiają rozumienie technologii i sprawne
poruszanie się w stale ewoluującym świecie. To nastawienie na rozwój, innowacje, chęć poznania i
zrozumienia nowych technologii. To otwartość na wchodzenie w interakcję z cyfrowym światem i
efektywne wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w życiu zawodowym i osobistym. Osoba, którą cechuje
Digital Mindset, jest głodna wiedzy, proaktywnie uczestniczy w tworzeniu innowacji, chętnie
eksperymentuje i wdraża nowatorskie rozwiązania. Są to zachowania, które każdy może w sobie
rozwijać i doskonalić.

Ela Wojciechowska
Prezeska Fundacji Digital University, organizatorka warsztatów
DigiKids i autorka programu edukacyjnego Uniwersytet Sukcesu

Nie odkładaj jutra na potem
Kompetencje cyfrowe wykraczają daleko poza obszar
obsługi komputera czy social mediów. Do
kompetencji cyfrowych zaliczamy także:
programowanie i tworzenie stron www,
testowanie aplikacji, obszary związane z
cyberbezpieczeństwem,
kreowanie
czy
korzystanie ze sztucznej inteligencji. Są to
kwestie, które mogą brzmieć dla Ciebie teraz jak czarna
magia, ale jednocześnie są też obszarami, w których
stale poszukuje się nowych pracowników, a
wynagrodzenia są na bardzo wysokim poziomie.

ROZDZIAŁ II
Dlaczego warto zainteresować się
branżą IT?
Gdy poruszamy na forum Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką kwestie
związane z przebranżowieniem, to najczęściej padającym pytaniem jest:
„Jak wejść do branży IT?”. Nie bez powodu! Od lat mówi się o tym, że
postęp technologiczny i digitalizacja kreują ogromne zapotrzebowanie na
specjalistów w tej dziedzinie, a jednocześnie ich brak powoduje, że
wynagrodzenia w tym sektorze są bardzo wysokie. Jeżeli chcesz
zabezpieczyć swoją przyszłość zawodową, to jest to branża,
której bez wątpienia warto, byś się przyjrzała.
92% zawodów przyszłości będzie wymagało kompetencji cyfrowych.
W I półroczu 2022 roku po raz pierwszy w historii specjaliści ds. IT znaleźli
się na 1. miejscu najczęściej poszukiwanych pracowników w Pracuj.pl –
skierowano do nich aż 24% ofert pracy. Komisja Europejska oszacowała, że w
Polsce brakuje na rynku pracy około 50 000 specjalistów IT.
21% - o tyle wzrośnie zapotrzebowanie na programistów w ciągu dekady.
Średnia dla innych zawodów wynosi 5%.
Z danych the:protocol, platformy rekrutacyjnej dla sektora tech wynika, że przeciętna
pensja w branży IT w drugim kwartale 2022 roku, wyniosła 9 000 zł
brutto. Najlepsi specjaliści mogą liczyć na znacznie więcej. Najwyższe
wynagrodzenia, oferowane m.in. Senior Developerom czy Architektom IT
to nawet 30 000 – 40 000 zł brutto. Najniższe oferty to z kolei wynagrodzenia rzędu
4 000 – 5000 zł m.in. dla Junior Developerów.

Okiem eksperta
Branża IT jest bardzo chłonna, informacje o zapotrzebowaniu na pracowników i wysokich zarobkach
to nie mit. Jednocześnie narosło wiele stereotypów, które warto zweryfikować, planując karierę w IT.
Sporo krzywdy potencjalnym kandydatom robią zbyt entuzjastyczne informacje o możliwościach
przekwalifikowania się np. po kilkutygodniowych kursach. Oczywiście, wejście do branży IT po
dobrym, merytorycznym kursie jest możliwe, ale warto pamiętać, że trzeba na to poświęcić dużo
energii, pracy własnej i czasu. Ofert pracy w IT dla seniorów i midów jest zdecydowanie więcej niż dla
juniorów czy stażystów, dlatego konkurencja wśród początkujących bywa spora.
Jak zatem zacząć?
Przede wszystkim od solidnej analizy własnych predyspozycji. Pamiętajmy, że IT to szerokie pojęcie, a
w praktyce branża oferuje wiele ról, dla osób ze zróżnicowanymi kompetencjami. Drugim krokiem
powinien być mocny research źródeł wiedzy. Warto zdobywać uznane certyfikaty i szukać kursów,
które już na wstępie komunikują, czego dokładnie można się dzięki nim nauczyć. Na początek, aby
zdiagnozować, czy z daną rolą będzie nam „po drodze”, można spróbować np. kursu na którejś z
uznanych platform e-learningowych. Pozwoli on uzmysłowić sobie, jak w praktyce wyglądać może
praca na danym stanowisku i będzie dobrą bazą do dalszego zdobywania wiedzy. Pomocne bywa też
śledzenie osób z branży, które chętnie dzielą się wiedzą.
Aplikując do pierwszej pracy w IT pamiętajmy, że mityczne „wysokie widełki” nie biorą się z niczego.
Specjaliści są cenieni, bo pozwalają firmom generować duże zyski. Jeśli w swoim CV pokażemy, jaką
korzyść możemy przynieść pracodawcy – to będzie nasza przewaga.
Szymon Płodowski
IT HR Business Partner w Grupie Pracuj,
ekspert the:protocol

IT, czyli programowanie? Nie do końca!
Realizacja projektów technologicznych wymaga zaangażowania osób z naprawdę różnych obszarów.
Jest duże prawdopodobieństwo, że w branży IT znajdzie się też miejsce dla Ciebie!

"

Branża IT to zdecydowanie nie tylko programiści. Jest
tu miejsce zarówno dla ludzi z artystycznym, jak
i humanistycznym wykształceniem, np. w obrębie
projektów i zadań związanych z product designem,
badaniami użyteczności czy UX writingiem. W cenie są
także kompetencje międzyludzkie, znajomość
metodologii zwinnych czy dobrych praktyk z zakresu
zarządzania projektami. Niektóre z tych stanowisk,
w zależności od specyfiki firmy, mogą wymagać
określonych umiejętności technicznych, inne nie.

"

Mateusz Martyn
Product Discovery & Design Team
Coordinator w Grupie Pracuj,
ekspert the:protocol.

Według raportu CodersLab i Pracuj.pl
49,25% ofert pracy w branży IT to oferty
nieprogramistyczne.
PRZECZYTAJ

Oto lista kilku wybranych stanowisk z branży technologicznej, pogrupowanych
pod względem oczekiwanych kompetencji.

KOMPETENCJE TECHNOLOGICZNE
Front-end developer to programista, który odpowiada za front strony – jej wygląd i
wszystko to, co użytkownik widzi na ekranie. Back-end natomiast zajmuje się strukturą stron
internetowych – tym, co jest „z tyłu” – niewidoczne dla użytkownika.
Architekt IT jest odpowiedzialny za projektowanie struktury systemów informatycznych, co
oznacza, że to on planuje co i jak ma działać w ramach systemu, programu lub aplikacji IT.
Planuje określone funkcjonalności, a następnie nadzoruje proces ich tworzenia i wdrażania.
Na co dzień zajmuje się zarówno zadaniami koncepcyjnymi, jak i wykonawczymi, czasem to
także on kontroluje budżet i procedury w obrębie projektu.

KOMPETENCJE MIĘKKIE + WIEDZA TECHNOLOGICZNA
Project Manager [PM] - krótko mówiąc - koordynator projektu. Do jego zadań należy
zarządzanie zespołami zaangażowanymi w proces, dokonuje podziału zadań, nadzoruje
harmonogram prac oraz kosztorys projektu. Project Manager jest osobą, która powinna
posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii, ale niezwykle ważne są też umiejętności
miękkie – inteligencja emocjonalna, umiejętność zarządzania czasem i predyspozycje
komunikacyjne. Project manager musi umieć porozumieć się zarówno z programistami, jak i
działem obsługi klienta, a także grafikami czy bezpośrednio z Klientem.

Scrum Master to rola oraz odpowiedzialność ukierunkowana na wdrożenie, promowanie i
dbanie o Scrum w zespole oraz firmie. Może być potrzebny na poziomie organizacji, gdzie
współpracuje z liderami i managerami na drodze do wspólnego rozumienia Scrum i osiągnięcia
zwinności (czyt. Agility). We współpracy z klientem, jednym z głównych zadań może być edukacja
oraz wsparcie w jeszcze lepszym zrozumieniu sposobu pracy zespołu developerskiego. W pracy
Scrum Mastera ważna jest znajomość metodyk zwinnych, umiejętności miękkie i zarządcze.
Zależnie od projektu niektórzy z nich muszą także posiadać wiedzę techniczną.
Analityk biznesowy - jak sama nazwa stanowiska wskazuje – jest odpowiedzialny za analizę
potrzeb Klienta. Na początku musi stworzyć dokładny plan projektu, który będzie podstawą do
zaprojektowania odpowiedniego rozwiązania technologicznego. Na tym stanowisku wiedza
technologiczna jest niezbędna, choćby w stopniu podstawowym. W związku z tym, że analityk
współpracuje zarówno z menadżerami, jak i Klientem, powinien posiadać wszechstronne
doświadczenie.
Rekruter IT - osoba odpowiedzialna za rekrutację specjalistów do projektów i firm
technologicznych. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku i dużą konkurencję pomiędzy
pracodawcami, rekruterzy IT muszą wykazywać się bardzo dobrą znajomością branży. Uczestniczą
w poszczególnych etapach procesów rekrutacyjnych, komunikują się z kandydatami, często
zajmują się także weryfikacją ich umiejętności na pierwszym etapie rekrutacji. W mniejszych
organizacjach dbają także o utrzymanie talentów w pracy. Na tym stanowisku ważne są
umiejętności miękkie, komunikacyjne, a czasem także – wiedza z zakresu psychologii.
Tester oprogramowania jest odpowiedzialny za poprawne działanie oprogramowania /
systemów / stron www / aplikacji oraz szukanie błędów, które mogły się pojawić podczas ich
tworzenia. Wykonuje testy, a wykryte błędy raportuje programistom. Bardzo często tester jest
angażowany już na samym początku projektu, by przygotował jak najwięcej możliwych
scenariuszy, które pozwolą już na starcie wyeliminować potencjalne błędy. Od kandydatów w
takich rekrutacjach wymaga się oczywiście zaangażowania i znajomości branży, ale także
dokładności i znajomości metodyk testowania.

KOMPETENCJE ARTYSTYCZNE I HUMANISTYCZNE
UX Designer [projektant oprogramowania] jest odpowiedzialny za najlepsze
doświadczenie użytkownika, korzystającego ze stworzonych produktów. Tworząc produkt
(stronę www czy aplikację), musi mieć na względzie potrzeby przyszłego odbiorcy – musi
sprawić, by obcowanie z produktem było jak najbardziej przyjemne w odbiorze, intuicyjne,
szybkie i bezproblemowe. Łączy w tym celu zarówno wiedzę z zakresu projektowania, jak i
znajomość potrzeb oraz zachowań użytkowników.
UI Designer ściśle współpracuje z UX Designerem. Czasem też jedna osoba pełni obie te
role. Musi bowiem zaprojektować wszystko to, co użytkownik widzi na stronie czy w aplikacji –
nie tylko strukturę strony i menu, ale jej wygląd. Dba o dobór kolorów, typografię, wygląd
absolutnie każdego elementu na stronie – wraz z doborem zdjęć.
Technical writer - zajmuje się tłumaczeniem zagadnień technologicznych na język
zrozumiały dla użytkownika nie technologicznego. Osoba pracująca na tym stanowisku tworzy
więc infografiki, strony internetowe, instrukcje obsługi, instrukcje instalacji czy
oprogramowania.

UWAGA! TRENDY!
Na które zawody IT będzie największe zapotrzebowanie?
Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
Odpowiedzialni za ochronę sieci – mają za zadanie zapobiegać i reagować na działania
e-przestępców. Praca w tej roli wymaga ciągłej nauki, dokształcania się, bo i zagrożenia
w cyberprzestrzeni nieustannie się zmieniają i rozwijają. Statystyki pokazują, że na rynku
jest deficyt specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa na poziomie ponad 140%. Wciąż
pojawiają się nowe zagrożenia, ofert pracy dla takich specjalistów z pewnością więc nie
zabraknie.

Data Scientist/ Data Engineer
Branża technologiczna to przede wszystkim dane. W ostatnich latach na znaczeniu zyskał
termin Big Data, oznaczający generowanie dużych wolumenów danych. Pozwalają one
podejmować ważne decyzje biznesowe, ale do przetworzenia ich potrzebne są
nowoczesne, wyspecjalizowane technologie. Analitycy danych zajmują się
projektowaniem właśnie takich rozwiązań, dla firm IT i ich klientów. Niezbędna jest tu
znajomość programowania, technologii, matematyki i statystyki oraz umiejętność
logicznego myślenia.

Cloud Engineer
Technologie chmurowe stają się w ostatnich latach niezwykle popularne, pozwalają
bowiem na przechowywanie danych w sposób bezpieczny i ekonomiczny. W związku z
tym, do ich obsługi potrzeba coraz większej liczby specjalistów. Od takich ekspertów
wymaga się znajomości konkretnych języków programowania oraz dedykowanych
rozwiązań/narzędzi chmurowych.

Praca w IT – czego jeszcze można się spodziewać?
Ze względu na fakt, iż branża IT to bez wątpienia „rynek
pracownika”, to tutaj często inicjowane są trendy, które mają
potem przełożenie na cały rynek pracy. Jakie tendencje wytyczyło
zatem IT w ostatnich latach? Czego oczekiwać, szukając pracy w
sektorze tech?

Konkretne widełki zarobków
Specjaliści IT oczekują od pracodawców jasnej komunikacji warunków zatrudnienia, już na etapie
rekrutacji. Pracodawcy dobrze wiedzą, że to ich karta przetargowa w walce o najlepsze talenty.
Dlatego coraz więcej ofert pracy w branży IT zawiera informacje o wynagrodzeniu. Zdecydowanie
ułatwia to znalezienie pracy dostosowanej do oczekiwań.

Opisy projektów
Specjaliści IT chcą wiedzieć dokładnie, przy jakich projektach będą pracować. Poza kwestią
zarobków, częstym motywatorem do zmiany pracy jest przecież chęć rozwoju w konkretnej
technologii czy branży. Na szczęście regularnie rośnie świadomość pracodawców w tym zakresie.
Dane the:protocol pokazują, że z możliwości dodania w serwisie szczegółowego opisu projektu na
etapie rekrutacji korzysta już ponad połowa pracodawców, a liczba ta stale rośnie.

Praca zdalna

Konkrety o firmie i zespole

Z badań wynika, że specjaliści IT nie chcą
wracać do biur, a firmy rozumieją ich i dają im
taką możliwość. Pracodawcom zależy przede
wszystkim na przyciągnięciu i utrzymaniu
wartościowych ekspertów, dlatego są otwarci
na ich oczekiwania. Już ponad 80 procent
aktualnych ofert zatrudnienia w branży tech
dotyczy pracy zdalnej lub hybrydowej.
Pracodawcy proponują zarówno model
zdalny, jak i hybrydowy tak kandydatom z
doświadczeniem – seniorom oraz midom, jak
i juniorom.

Kluczowe na rynku pracy IT są także konkretne
informacje o firmie, bez powielania sloganów
takich jak „lider rynku", „międzynarodowa
korporacja" czy „dynamicznie rozwijający się startup". To np. konkrety o misji i wizji danej
organizacji, jej poziomie dojrzałości, wartościach i
wykształconej kulturze pracy. W cenie są także
konkretne informacje o rolach i członkach zespołu.

Kobiety w branży IT
Okiem ekspertki
Branża IT bez wątpienia jest jedną z pierwszych, w których pojawiają się i są wdrażane najnowsze
tendencje na rynku pracy, m.in. z racji dużego zapotrzebowania na specjalistów. Rozmowa o
różnicach między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn jest więc w IT żywa i aktualna. Bardzo ważnym
aspektem jest tu transparentność w komunikowaniu widełek wynagrodzeń przez pracodawców, już
na etapie rekrutacji. To także tendencja, która rozpoczęła się w IT i wpływa na cały rynek pracy. Jasna
komunikacja wynagrodzeń pomaga także w stopniowym wyrównywaniu różnic wynagrodzeń kobiet i
mężczyzn w branży.
Zmiana myślenia i standardów trwa i będzie – miejmy nadzieję – postępować. Na stanowiskach
wymagających konkretnych kompetencji programistycznych różnice powinny być najmniejsze. O
poziomie wynagrodzenia powinny decydować umiejętności i doświadczenie, czyli obiektywne kryteria
i składniki relatywnie łatwe do porównania między pracownikami. Przykładowe pensje programistek
nie powinny zatem odbiegać od pensji mężczyzn na tych samych stanowiskach.
Jednak, patrząc na kwestię zarobków i sytuacji kobiet w branży IT szerzej, trudno deklarować
nadmierny optymizm. Jako grupa, kobiety w IT wciąż zarabiają bowiem mniej niż mężczyźni i rzadziej
niż oni zajmują stanowiska managerskie czy eksperckie. Bariery to m.in. pojawiająca się niekiedy
niechęć do awansowania kobiet czy powierzania im roli kierowniczych oraz powściągliwość w
uznawaniu ich za ekspertki, niezależnie od kompetencji. To m.in. sprawia, że nadal mało jest liderek
IT.

Kinga Gaździńska

Software Architect w Grupie Pracuj,
ekspertka the:protocol

Jak sprawdzić, czy masz predyspozycje

do pracy w branży IT?
Wykonaj bezpłatny test:

Chcesz już teraz zadbać
o swoją przyszłość
i przebranżowić się do IT?
Zobacz, z jakich platform skorzystać,
żeby jak najszybciej zdobyć niezbędne
kompetencje.

KODILLA
To szkoła programowania z bardzo dobrymi referencjami. W ich ofercie znajdziesz
szkolenia zarówno dla początkujących, jak i dla profesjonalistów. Przeszkolili już kilka
tysięcy osób, z których większość nie miała wcześniej żadnego doświadczenia
technicznego. Programowania uczyli m.in. operatora kamery, stewardessę, psychiatrę,
prawnika czy konstruktora wiązek elektrycznych. Przebranżowienie nie jest dla nich
wyzwaniem, a ich mentorzy to doświadczeni programiści, którzy na co dzień pracują
zawodowo w branży IT.

FUTURE COLLARS
Szkoła założona przez dwie kobiety z myślą o kobietach, które chcę wejść do branży IT.
Posiadają szeroki wachlarz szkoleń z obszaru IT. Posiadają bardzo dobre
rekomendacje od swoich kursantek i oferują kompleksowe wsparcie – od doradztwa
w zakresie wyboru ścieżki kariery, po pomoc w finansowaniu przebranżowienia, jak i
późniejszą rekrutację w nowej branży! Współpracują z nowoczesnymi firmami, które
szukają wśród ich kursantów kandydatów do pracy – to nie tylko prestiżowe
korporacje, ale także software house’y i start-upy.

CODERSLAB
Kursy realizują w trybie stacjonarnym oraz online, a także w trybie dziennym,
wieczorowym i weekendowym. Kurs u nich to inwestycja, która się zwróci. Jednym z
ich celów, który jasno komunikują jest to, że pragną, aby ich kursanci znaleźli nową
pracę maksymalnie do pół roku po ukończonym kursie. Aktywnie wspiera ich w tym
portal Pracuj.pl. Dodatkowo oferują szereg udogodnień umożliwiających
optymalizację kosztów nauki.

Poszukujesz pracy w branży IT?
Zajrzyj na portal z ofertami pracy THE:PROTOCOL
To wyjątkowy portal dedykowany kandydatom z branży IT
i rekrutującym ich firmom.
SPRAWDŹ TUTAJ

ROZDZIAŁ III:
Zawody przyszłości
Choć wydaje się to jeszcze nieprawdopodobne, na rynku
pracy możemy się spodziewać ofert dla projektantów
śmieci, managerów śmierci cyfrowej czy prywatnych
doradców ds. opieki zdrowotnej. Będziemy pracować w
zawodach, o których w tym momencie nie mamy jeszcze
nawet pojęcia!
Jeśli chcesz poznać przyszłość

już teraz…
Detektyw ds. danych, etyczny haker,
planer życia realnego i wirtualnego…
Przeczytaj artykuł Jowity Michalskiej i poznaj zawody,
o których nigdy nie słyszałaś, a które niedługo mogą
stać się naszą nową rzeczywistością.
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Szacuje się, że ponad połowa osób
urodzonych w ciągu ostatnich 15 lat
będzie pracowała w zawodach, które nie
istnieją lub dopiero zaczynają się pojawiać.
Posłuchaj tego podcastu i poznaj zawody, które,
choć brzmią jak z filmu science-fiction, to niebawem
zawojują rynek pracy.
POSŁUCHAJ PODCASTU

Przyszłość to nie tylko praca w branży IT!
Wniosek ten można wyciągnąć na podstawie zmian, które nieustannie zachodzą w społeczeństwie.
To, że niezbędne jest zdobywanie umiejętności cyfrowych, że coraz bardziej powszechna stanie się
automatyzacja czy korzystanie ze sztucznej inteligencji już wiemy. Ale warto mieć
świadomość, że rynek zmienia się nieustannie, nawet teraz wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze
kilka lat temu. Pracujemy zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie, w elastycznych godzinach pracy.
Pracujemy jako freelancerzy, wykonujemy zawody, o których nasi dziadkowie nie
mają pojęcia. Korzystamy z narzędzi, których nie było, gdy przychodziliśmy na świat. Na rynku
pracy pojawiają się kolejne pokolenia, z innymi oczekiwaniami, wymogami, doświadczeniem,
dyktując rynkowi pracy zupełnie nowe wymagania.

BANKOWOŚĆ I FINANSE

Świadomość finansowa zwiększa się z roku na rok. Wielu z nas wyraźnie
odczuło w swoich portfelach pandemię, inflację oraz wzrosty stóp
procentowych. Te wszystkie czynniki uświadomiły nam, jak ważne jest dobre
zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym oraz posiadanie
rezerw finansowych na gorszy czas.
Chyba nikogo nie zdziwi więc, że wśród zawodów przyszłości znajduje się
także doradca finansowy. Niektórzy specjaliści rynku HR już teraz
zaczynają głośno mówić o popularyzacji nowego zawodu jakim jest
antywindykator, czyli osoba, która wspiera w wychodzeniu z długów. W
dobie bankowości internetowej i bitcoina, najprawdopodobniej wzrośnie
także rola doradcy ds. walut cyfrowych.
DEMOGRAFIA, ZDROWIE, LIFESTYLE

Społeczeństwo się starzeje. Według ONZ po 2050 roku, co 3. mieszkaniec
Europy będzie miał już powyżej 60 lat. Dodatkowo świadomość ludzi
dotycząca tego, jak dbać o swoje zdrowie i dobrostan stale rośnie. Eksperci
już teraz jednogłośnie stwierdzają, że te trendy spowodują, iż w niedalekiej
przyszłości będzie coraz większe zapotrzebowanie na lekarzy,
pielęgniarki, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów. Coraz
większą rolę będą odgrywać również trenerzy personalni oraz
dietetycy.

Na rynku potrzebni będą opiekunowie medyczni i trenerzy osób starszych oraz animatorzy,
którzy będą organizować im wolny czas. Kojarzysz filmy o seniorach, którzy zamieszkują „domy starości” na
Florydzie, grając w bingo czy golfa, chodząc na aerobik wodny i wieczorne potańcówki? To już się dzieje!
Na liście zawodów przyszłości możemy także odnaleźć end-of-life planner czy terapeutów końca
życia - osoby, które będą Cię wspierały w ostatnich chwilach życia w dopełnieniu formalności, załatwieniu
zaległych spraw czy wsparciu psychologicznym.
BIOTECHNOLOGIA I EKOLOGIA

Biotechnologia to branża, w której stale poszukuje się pracowników i nic nie
zapowiada, aby w najbliższym czasie to się zmieniło. Biotechnolodzy będą
opracowywać technologie, dzięki którym będzie można usprawnić przemysł
spożywczy i kosmetyczny czy zwiększyć efektywność działań związanych z
ochroną środowiska i życia, a także inżynierią genetyczną. Biotechnologia
obecnie uznawana jest za jedną z najbardziej przyszłościowych branż, a także
tych najbardziej atrakcyjnych pod względem wynagrodzenia.
Realny kryzys klimatyczny i chęć jego zażegnania bardzo dynamicznie generuje
nowe potrzeby, ale i nowe zawody, które w przyszłości będą zyskiwały na
znaczeniu. Pierwszym z nich jest inżynier energii odnawialnej. Coraz
więcej osób prywatnych oraz organizacji korzysta z energii odnawialnych,
chociażby z fotowoltaiki.
Według przewidywań ekspertów przyszłości znaczącą rolę będzie odgrywał
zawód nazywany garbage designer, czyli w wolnym tłumaczeniu
projektant śmieci. Jest to osoba, która nadaje odpadom drugie życie przy
czym przedmioty zaprojektowane przez garbage designera są nie tylko zerowaste, są także funkcjonalne i estetyczne, a po ich wykorzystaniu łatwo je
przetworzyć dalej, tak aby zyskały trzecie, czwarte i piąte życie.
W dobie wycinki lasów, zanieczyszczenia powietrza i zagrożenia wyginięciem
niektórych gatunków, prognozuje się, że zwiększy się zapotrzebowanie na
arborystów (specjalistów zajmujących się sadzeniem i ochroną drzew) oraz
hodowców owadów.

Przedłużanie ludzkiego życia

Myślisz, że mówimy o hibernacji? To zbyt
proste! Wśród zawodów przyszłości pojawia
się taka profesja jak projektant
usprawnień ludzkiego ciała, który
pomaga poprawić swoim pacjentom nie tylko
wygląd, ale także możliwości ich organizmu.

W pracy będzie wykorzystywać wiedzę z
pogranicza informatyki, medycyny i
technologii. Będzie także na bieżąco z
nowinkami ze świata chirurgii, protetyki,
implantologii, terapii genetycznej czy
technologii chipowej.

W przyszłości pojawi się także zapotrzebowanie na… programistów leków. Zadaniem takiej
osoby będzie zaprogramowanie urządzeń wytwarzających leki w taki sposób, aby były one
zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb konkretnego pacjenta.
Widać będzie także znaczny rozwój technologiczny w zakresie diagnostyki chorób. Przewiduje się, że
w przyszłości w budynkach publicznych oraz zakładach pracy będą zamontowane systemy
czujników badających stan ludzkiego zdrowia. Niezbędna będzie także osoba, która
będzie za takie systemy odpowiadać - instalator sensorów zdrowotnych. Sensory będą
mogły zbadać podstawowe parametry zdrowotne człowieka, a także przeskanują jego organizm.
Zebrane dane będą przesyłane od razu do lekarza, który na ich podstawie będzie w stanie ocenić
stan zdrowia pacjenta. A może zrobi to za niego algorytm…

Rozwój mediów społecznościowych i nowych technologii zaczyna kreować nie tylko nowe
możliwości, ale także wyzwania. Trudność w byciu offline i uzależnienie od smarfonów stają się
realnymi zagrożeniami. Wśród zawodów przyszłości coraz częściej wymieniani są: terapeuta ds.
uzależnień cyfrowych czy terapeuta ds. detoksu cyfrowego.

Mamy konta na przeróżnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram,
Pinterest, Twitter, etc. Co z nimi będzie, gdy nas zabraknie? Czy ktoś oprócz Ciebie zna hasła do
Twoich profili?
Chodź zabrzmi to jak z filmu science-fiction, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w
przyszłości powstanie taki zawód jak menedżer śmierci cyfrowej. To osoba, która będzie
miała za zadanie zakończyć nasze „życie w sieci”, usunąć nasze zdjęcia, publikacje i całe
profile.

Czy wiesz, czym jest medycyna stylu życia?
Medycyna stylu życia to kompleksowe podejście do stylu życia. Opierając się o dowody
naukowe, wspiera pacjentów w zmianie ich codziennych nawyków – wszystko po to, by
zapobiegać chorobom, odwracać ich skutki lub wspierać w leczeniu. Koncepcja obejmuje
m.in.: dietę, aktywność fizyczną, zdrowy sen, zarządzanie emocjami,
unikanie używek i zdrowie seksualne. Jest to nowy trend w medycynie, którego
popularność stale rośnie.

URBANISTYKA

Miasta przyszłości będą się znacznie różniły od tych, w których żyjemy
teraz. Będą wyposażone w inteligentne systemy sterowania…
absolutnie wszystkim - nawet temperaturą wody w kranie. Pojazdy na ulicach
będą zasilane energią elektryczną wytwarzaną przez miejskie ośrodki energii
odnawialnej. Sztuczna inteligencja będzie regulowała lokalny ruch drogowy.
Kto miałby to wszystko nadzorować? Analityk cyber-miasta. Zawód, który
już zyskuje na popularności w Niemczech. Zadaniem takiego analityka jest
utrzymanie prawidłowego i efektywnego działania miast w dobie
dynamicznego rozwoju nowych technologii oraz automatyzacji.
Już dzisiaj na portalu Mapa Karier wśród zawodów przyszłości pojawiła się
bardzo ciekawa pozycja – rewilder. To osoba, która pozwoli naszym
miastom „powrócić do dzikości”. Jego zadaniem będzie transformacja
betonowych dżungli i blokowisk, które tworzyliśmy przez ostatnie dekady, w
ośrodki zieleni. Rewilder będzie starał się zamieniać opuszczone fabryki,
niepotrzebne budynki i drogi na parki, lasy a nawet przestrzenie dzikiej
natury.
Kontroler ruchu drogowego – brzmi ciekawie? A co powiesz na kontrolera
ruchu dronów? Dzisiaj drony kręcą filmy, walczą podczas wojen. W wielu
miejscach służą za monitoring bezpieczeństwa, a czasem nawet dostarczają
przesyłki. Niebawem nieregulowany ruch dronów stanie się w wielu
miejscach sporym wyzwaniem. Niezbędne będą więc osoby, które będą
nadzorować ich trasy lotu w taki sposób, aby nie zaczęły siać całkowitego
spustoszenia. Co więcej, w NASA i FAA w Stanach Zjednoczonych już pracują
nad tą kwestią na szczeblu narodowym.

KOSMICZNA CIEKAWOSTKA
Czy czytając o niektórych zawodach przyszłości, przyszło Ci na myśl: „proszę, zejdźmy na ziemię”?
To teraz wzbijmy się jeszcze wyżej – do kosmosu!

Według Space Foundation wartość globalnej
gospodarki kosmicznej osiągnęła w 2020 roku

424 miliardy dolarów,

zwiększając się o 70% od 2010 roku.
Jednocześnie Citigroup prognozuje, że przemysł
kosmiczny osiągnie 1 bilion dolarów rocznych
przychodów do 2040 roku, a

koszty wystrzelenia na orbitę
spadną o 95%.

Niektórzy futurolodzy twierdzą, że w przeciągu 10-20 lat może powstać nowa grupa zawodów
związana z „podbojem kosmosu”. Astronauci i konstruktorzy rakiet będą oczywiście nadal
potrzebni, ale oprócz nich będą pracować także kosmiczni farmerzy, inżynierzy górnictwa
pozaziemskiego, kosmiczni architekci, przewodnicy po obcych planetach czy
interplanetarni agenci turystyczni.
Pamiętaj jednak, że zawody przyszłości
nie muszą brzmieć jak z filmu science-fiction.
Nie muszą być związane z kolonizacją Saturna
czy zdalną operacją chirurgiczną.
W polskich realiach zawodami przyszłości są także te profesje, gdzie stale poszukuje się
wykwalifikowanych pracowników z różnych branż, np. budowlańców, betoniarzy, cieśli,
elektryków, ślusarzy czy stolarzy.

NA KONIEC
Zmiany, zmiany, zmiany...
Autorzy raportu Pracownik przyszłości zrealizowanego
przez Hatalska Foresign Institute dla firmy Samsung,
wyróżnili 5 prawdopodobnych scenariuszy czekających
rynek pracy:

1
2
3
4
5

Jobs are for robots – który zakłada, że wraz z rozwojem automatyzacji i sztucznej
inteligencji, w zasadzie wszystkie zadania będą wykonywane przez roboty.
Hollywood work model – scenariusz, w którym granice się zacierają – zarówno te
geograficzne, jak i językowe. A wszystko to za sprawą technologii.
Always under control – rozwój pracy w kierunku wykorzystania algorytmów i analizy
danych do wprowadzania jak najbardziej efektywnych rozwiązań.
Social workers for planet and nature – wzrost świadomości z zakresu ekologii,
skutkujący rozwojem takich obszarów jak zero waste, oszczędzanie energii czy wsparcie
inicjatyw prospołecznych.
Eternal employee – zakładający rozwój koncepcji lifelong learning i kilkukrotną zmianę
zawodu w przeciągu całego życia zawodowego. Podkreśla znaczenie elastyczności i
otwartości na zmiany.

Raport powstał w 2019 roku. Teraz już doskonale wiemy, że wiele
z powyższych przewidywań jest naszą codziennością.

Zmiany zaczęły być najbardziej widoczne na skutek pandemii COVID-19. Życie ludzi na całym
świecie, w tym także forma wykonywanej pracy, zmieniły się w 2020 roku o 180 stopni.
Prognozowane tendencje i zalążki przemian, które mogliśmy już wcześniej obserwować, nabrały
przyspieszenia. Okazało się, że przyszłość zaczęła się już teraz i musimy na nią szybko reagować.
Kluczowe znaczenie wśród zachodzących zmian odgrywają kompetencje cyfrowe, niezbędne do
wykonywania większości zawodów. Jak pokazują wyniki raportu The Future of Jobs 2020 aż 4krotnie wzrosła liczba osób dokształcających się na własną rękę – w zakresie nie tylko kursów
zawodowych, ale i umiejętności cyfrowych. Ich brak – nie bez powodu – nazywany jest cyfrowym
analfabetyzmem. Kompetencje cyfrowe są absolutnie niezbędne - podobne jak czytanie i pisanie.
Brak pracowników z kompetencjami cyfrowymi jest wyzwaniem nie tylko w branży nowych
technologii. Takich pracowników poszukuje się także w sektorze e-commerce, medycznym,
farmaceutycznym, finansowym czy logistycznym. Kompetencje cyfrowe stały się na tyle uniwersalne,
że w tej chwili zapotrzebowanie na nie wykracza szeroko poza firmy technologiczne.
Faktem jest jednak, że wielu kompetencji jesteśmy jednak w stanie się nauczyć, jesteśmy w stanie
zdobywać twarde i miękkie umiejętności. Pod jednym warunkiem – jeśli naprawdę tego chcemy.
Tylko stały rozwój osobisty oraz zawodowy dają szansę na atrakcyjną
pracę, wynagrodzenie i przyszłość. Warto o tym pamiętać.

O AUTORACH
Ten e-book to zbiór treści stworzonych przez doświadczonych ekspertów, trenerów, mentorów
i doradców zawodowych w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką oraz najlepszych Ekspertów z Grupy
Pracuj i The:Protocol.

PROGRAM SUKCES TO JA
Sukces TO JA to największy ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet.
Pomożemy Ci zdobyć nowe kompetencje i umiejętności oraz wykorzystać je w praktyce. Program
został stworzony z myślą o kobietach, które chcą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie,
poszukują lepszego zatrudnienia lub chcą założyć własny biznes. Jednak z naszego wsparcia
i materiałów może korzystać każdy. Udział w programie jest bezpłatny.

FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ
Jesteśmy największą i najstarszą organizacją w Polsce wspierającą kobiety i młodzież w rozwoju
osobistym i zawodowym. Działamy aktywnie w obszarze zarządzania różnorodnością oraz polityk
włączania współpracują z organizacjami i korporacjami przyczyniając się do tworzenia świata
równych szans. Więcej na www.sukcespisanyszminka.pl

GRUPA PRACUJ
Grupa Pracuj to lider na rynku cyfrowej rekrutacji, działający od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat
na Ukrainie. Firma jest właścicielem marek tworzących cyfrowy ekosystem dla świata HR.
Najważniejsze z nich to Pracuj.pl, Robota.ua oraz eRecruiter.
Grupa Pracuj wspiera organizacje w procesach rekrutacji, utrzymania oraz rozwoju pracowników.
Pomaga ludziom w znalezieniu najlepszej dla nich pracy i wykorzystaniu ich potencjału
zawodowego, wykorzystując do tego nowoczesne i najbardziej efektywne technologie.
Grupa Pracuj wspiera również aktywnie rozwój profesjonalny Polek oraz
program aktywizacji zawodowej Sukces TO JA!

