
Technik BUDOWNICTWA
Zadania:

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich: wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek
betonowych,  wykonywanie murowanych  konstrukcji  budowlanych,  wykonywanie i  naprawa  tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów: organizowanie i kontrolowanie
robót  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  budowy,  organizowanie i  kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych  stanu  surowego,  organizowanie i  kontrolowanie budowlanych  robót
wykończeniowych,  organizowanie i  kontrolowanie robót  związanych  z  utrzymaniem  obiektów
budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

Warunki pracy:

Praca w zespole ludzi pod nadzorem lub jako nadzorujący, na wolnym powietrzu, także w budynkach, przy
zmiennych,  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych  i  zróżnicowanych  warunkach  technicznych,
8 godzin, czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

Możliwości zatrudnienia:

Na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych i kosztorysowych, w urzędach
administracji państwowej i samorządowej, w hurtowniach budowlanych, w spółdzielniach mieszkaniowych,
w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, w pracowniach konserwacji zabytków, w zakładach
produkcji  prefabrykatów,  w  państwowym  nadzorze  budowlanym,  w  firmach  deweloperskich  lub  biura
nieruchomości, w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi, we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Komunikatywność, odporność na stres, dobra pamięć i orientacja przestrzenna, dobry wzrok, cierpliwość,
spostrzegawczość,  dobra  sprawność  fizyczna,  brak  lęku  wysokości,  podzielność  uwagi,  wyobraźnia
przestrzenna, zainteresowania techniczne, wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność podejmowania
decyzji,  szybkie  dostosowanie  się  do  nowej  sytuacji,  chęć  do  współdziałania,  zarządzanie  małymi
zespołami, planowanie pracy własnej i zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktów, gotowość do ciągłej
nauki i nabywania nowych umiejętności, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

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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