
Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Zadania:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja  roślinnych obiektów architektury krajobrazu:  dobieranie roślin
ozdobnych  do  urządzania  obiektów  architektury  krajobrazu,  opracowywanie projektów  roślinnych
w  obiektach  architektury  krajobrazu,  urządzanie i  pielęgnowanie roślinnych  obiektów  architektury
krajobrazu.   Organizacja  prac  związanych  z  budową  oraz  konserwacją  obiektów  małej  architektury
krajobrazu:  dobierania  obiektów  małej  architektury  krajobrazu  do  terenów  zieleni,  opracowywania
projektów obiektów małej architektury krajobrazu, budowania i konserwacji obiektów małej architektury
krajobrazu.

Warunki pracy:

Praca  przeważnie  w  miejscu  realizacji  inwestycji,  na  budowie,  czasami  poza  miejscem  zamieszkania,
wewnątrz budynku bądź na wolnym powietrzu, często w trudnych warunkach atmosferycznych, czasami na
rusztowaniach w pozycji  stojącej  lub  w pozycji  kucznej  i  klęcznej,  przeważnie w zespole,  ale  czasem
indywidualnie, głównie w systemie zmianowym, z czasem dostosowanym do wymogów technologicznych
wykonywanych prac, stosując substancje i preparaty niebezpieczne, z narażeniem na działanie szkodliwych
czynników chemicznych.

Możliwości zatrudnienia:

W pomieszczeniach  biurowych,  w  pracowniach  projektowych,  w  firmach  ogólnobudowlanych,
w jednostkach organizacyjnych opracowujących projekty zagospodarowania terenu, realizujących założenia
projektowe,  w  firmach  zajmujących  się  urządzaniem  i  pielęgnacją  obiektów  architektury  krajobrazu,
produkcją  roślin  ozdobnych,  w  placówkach  służb  ochrony  zabytków,  w  placówkach  służb  ochrony
przyrody,  w ogrodach botanicznych,  w placówkach handlowych zajmujących się  dystrybucją  materiału
roślinnego i budowlanego stosowanego w terenach zieleni, w jednostkach samorządowych, w wydziałach
geodezji i kartografii, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego, we własnej firmie świadcząc
usługi w zakresie projektowania, budowy i pielęgnacji obiektów i elementów architektury krajobrazu.

Predyspozycje  :  

Plastyczne, zdolności techniczne, umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi programami komputerowymi
w  ramach  wspomagania  prac  projektowych,  komunikatywność,  odporność  na  stres,  cierpliwość,
dokładność, kreatywność, wysoka sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-
ruchowa,  wyobraźnia  konstrukcyjna  i  techniczna,  planowanie  pracy  własneji  zespołowej,  gotowość  do
ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności, gotowość do pracy w szybkim tempie.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych 
ul. Bojkowska 16, telefon: 32 232 03 74, sekretariat@zsbc.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zsb.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T2 w ZSBC     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Oferta-edukacyjna-ZSB-C-2023-
24.pdf 

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Budowlanka.mp4 

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.
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