
Technik EKONOMISTA

Zadania:

Prowadzenie  dokumentacji  w  jednostce  organizacyjnej:  stosowanie przepisów  prawa  w prowadzeniu
działalności,  prowadzenie dokumentacji  biurowej  i  magazynowej,  prowadzenie dokumentacji  procesu
sprzedaży,  gospodarowanie rzeczowymi  składnikami  majątku,  sporządzanie biznesplanu.  Prowadzenie
spraw  kadrowo-płacowych  i  gospodarki  finansowej  jednostek  organizacyjnych:  prowadzenie rekrutacji
i  selekcjonowania  kandydatów  do  pracy,  sporządzanie dokumentacji  kadrowej,  prowadzenie spraw
związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład
Ubezpieczeń  Społecznych,  prowadzenie analizy  zatrudnienia  i  wynagrodzeń,  prowadzenie ewidencji
podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami
rynku finansowego.

Warunki pracy:

Praca głównie w pomieszczeniach biurowych. Miejsce pracy zależne jest także od miejsca zatrudnienia, np.
technik ekonomista, zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych, znaczną część swoich obowiązków może
wykonywać  w terenie;  najczęściej  w pozycji  siedzącej,  często  z  wykorzystaniem komputera;  zarówno
indywidualnie,  jak  i  w  zespole;  w  normowanym,  ośmiogodzinnym  czasie  pracy;  często  w  ubraniu
reprezentacyjnym.

Możliwości zatrudnienia:

W urzędach administracji; w urzędach skarbowych; w biurach księgowych; w bankach; w sekretariatach;
w agencjach celnych; w biurach maklerskich; w towarzystwach ubezpieczeniowych; w stowarzyszeniach
i fundacjach; we własnej firmie; w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Predyspozycje  :  

Dokładność, szczegółowość, dobra pamięć, uzdolnienia rachunkowe, rozumowanie logiczne, wyobraźnia
i myślenie twórcze, łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, umiejętność maksymalnej koncentracji
na zadaniu, skrupulatność, sumienność, podzielność uwagi, samodzielność, efektywność pracy, cierpliwość,
umiejętność podejmowania szybkich decyzji, umiejętność posługiwania się komputerem.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 5 i Technikum nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
ul. Kozielska 1 , telefon: 32 231 52 36, ckziu@ckziu.gliwice.pl 
Strona internetowa szkoły: http://www.ckziu.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T5 i T6 w CKZIU nr 1
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf     

Technikum nr 8 im. Cichociemnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych
ul. Sikorskiego 132, telefon: 32 279-66-96, sekretariat@zset.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: https://www.zset.edu.pl/ 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T8 w ZSET 
Materiały udostępnione przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/ulotka_poradnia_zset.pdf     
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-

Gliwice.pdf     

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-Gliwice.pdf
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-Gliwice.pdf
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/ulotka_poradnia_zset.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-8-im-cichociemnych-w-zespole-szkol-ekonomiczno-technicznych
https://www.zset.edu.pl/
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf
http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika-szkoly-branzowe-i-st/technikum-nr-5-i-technikum-nr-6-w-centrum-ksztalcenia
http://www.ckziu.gliwice.pl/


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.

https://gliwice.eu/

