
Technik INFORMATYK
Zadania:

Administracja  i  eksploatacja  systemów  komputerowych,  urządzeń  peryferyjnych  i  lokalnych  sieci
komputerowych:  przygotowanie do  pracy  systemu  komputerowego  i  urządzeń  peryferyjnych,
administrowanie systemami operacyjnymi, serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,
przygotowanie i  eksploatacja lokalnej  sieci  komputerowej.  Tworzenie  i  administrowanie  stronami
i  aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: tworzenie i  administrowanie stronami internetowymi,
tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych, programowanie aplikacji internetowych,
tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Warunki pracy:

Praca  ośmiogodzinna,  również  w  trybie  zmianowym,  z  możliwymi  nadgodzinami,  przeważnie
indywidualnie,  ale  czasem  w  zespole.  W  pomieszczeniach  zamkniętych,  przeważnie  przy  sztucznym
oświetleniu, przy monitorach komputerów, z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów,
skanerów, rzutników. Praca w obszarze działania pola elektromagnetycznego, głównie w pozycji siedzącej,
pochylonej. 

Możliwości zatrudnienia:

Firmy zajmujące  się  tworzeniem i  eksploatacją  oprogramowania  komputerowego,  firmy administrujące
sieciami,  sklepy  komputerowe,  punkty  serwisowe,  jednostki  badawczo-rozwojowe  i  naukowe,  urzędy,
banki i przedsiębiorstwa w działach obsługi informatycznej, własna firma.

Predyspozycje  :  

Komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość, dobra pamięć, wysoka
sprawność  manualna,  koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  zdolność  podejmowania  decyzji,  umiejętność
zarządzania małymi zespołami, planowanie pracy własnej i zespołowej, podzielność uwagi,   gotowość do
ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności, zręczność, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej,
zdolność  koncentracji  uwagi,  rozumowanie  logiczne,  współdziałanie  i  współpraca  w  zespole,
zainteresowania  informatyczne, uzdolnienia  techniczne,  uzdolnienia  matematyczne,   zdolność  do  pracy
w szybkim tempie, wyobraźnia i myślenie twórcze.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
ul. Chorzowska 5, telefon: 32 230 68 31, sekretariat@zsti.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zsti.gliwice.pl 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T1 w ZSTI     
Materiał udostępniany przez szkolę:

https://targi.zsti.me/

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności
ul. Warszawska 35, telefon: 32 231-36-12, sekretariat@zsl.gliwice.pl
Strona internetowa szkoły: https://zsl.gliwice.pl/ 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T3 w ZSŁ
Materiał udostępniany przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf 

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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