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Rozdziaï 6.

ZnajomoĂÊ zawodu,
w którym poszukujesz
zatrudnienia

Z ogólną charakterystyką i opisem zawodów kaĪdy z nas spotkaá siĊ
juĪ w dzieciĔstwie. Poprzez bajki i historie poznawaliĞmy zawody
transparentne, takie jak lekarz, policjant, straĪak, Īoánierz czy budowlaniec. Ta wiedza pozwalaáa nam porządkowaü Ğwiat i powoli dostrzegaü róĪnice pomiĊdzy tym, co wykonują ludzie wokóá nas.
RównoczeĞnie nasze najbliĪsze otoczenie — rodzice, dalsza rodzina
i znajomi, nauczyciele czy sąsiedzi — dawaáo nam swoim przykáadem
opis profesji, którymi siĊ zajmowali. W efekcie nasze wyobraĪenia
o wielu zawodach są stosunkowo staáe i stereotypowe. JednoczeĞnie
czĊsto są równieĪ obarczone wieloma mitami dotyczącymi pracy.
ĝwiat zawodów nie jest Ğrodowiskiem staáym, wiĊc raz zdobyta
wiedza musi byü aktualizowana. Zjawisko zanikania zawodów i pojawiania siĊ nowych specjalizacji mogliĞmy obserwowaü zawsze,
jednak na przestrzeni ostatnich lat staáo siĊ ono jeszcze wyraĨniejsze.
NajwaĪniejszym czynnikiem mającym na to wpáyw jest technologia i jej ciągáy rozwój oraz związane z tym potrzeby. Wzrost standardu Īycia powoduje równolegle rozwój nowych potrzeb, dla których zaspokojenia wymagane są nowe specjalizacje. CzĊsto nawet
nie zdajemy sobie sprawy, jak intensywny jest to proces. Przykáady
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tych zmian moĪemy dostrzec wokóá nas. Czy sáysząc nazwiska, takie jak Bednarz, Rymarz, Sitarz czy Stelmach, wiedziaáeĞ, Īe pochodzą one od zawodów dawno juĪ niewykonywanych lub bĊdących
w zaniku? To kolejny przykáad zachodzących wokóá nas zmian.
Przykáad, który jednoczeĞnie pokazuje nam, jak waĪnym elementem
budowania wáasnej toĪsamoĞci zawodowej jest poczucie „bycia w danym zawodzie” — bycia specjalistą. JuĪ wieki temu nazwiska wielu
ludzi pochodziáy w linii prostej od pracy, jaką wykonywali. Z analizą
zawodu moĪemy siĊ spotkaü w przypadku stosowania w swoim
Īyciu strategii bycia krok przed. Przy podejmowaniu decyzji zawodowej przydaje siĊ wiedza dotycząca zawodów — tych zanikających i tych, które dopiero, coraz Ğmielej, pojawiają siĊ na rynku.
Te zmiany charakteru i treĞci Ğwiadczonej pracy są efektem tego,
co moĪemy obserwowaü na rynku pracy. Wspóáczesny rynek pracy
w coraz wiĊkszym stopniu opiera siĊ na wiedzy i relacjach z innymi ludĨmi (równieĪ w wymiarze miĊdzykulturowym). SpecjaliĞci
rynku pracy zwracają uwagĊ, Īe w najbliĪszej przyszáoĞci bĊdziemy
pracowaü w zawodach, które jeszcze nie powstaáy.
mwiczenie
PoniĪej znajduje siĊ krótka lista wybranych zanikających i rozwijających siĊ zawodów. Zastanów siĊ, czym zajmuje siĊ osoba
wykonująca dany zawód. Spróbuj okreĞliü, czy jest to praca, na
którą jest zapotrzebowanie, czy raczej dany zawód moĪna zaliczyü do grupy zawodów wymierających (zanikających).
Czym zajmuje siĊ osoba
Zawód

na tym stanowisku?
Co stanowi treĞü pracy?

Zawód
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informacji
Ceklarz

Coach
Etyczny
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Czym zajmuje siĊ osoba
Zawód

na tym stanowisku?
Co stanowi treĞü pracy?

Zawód

Zawód

zanikający

w rozwoju

Zecer

Szewc

Zdun

Zastanów siĊ, czy któryĞ z powyĪszych zawodów byáby dla Ciebie atrakcyjny.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Czy w którymĞ z wymienionych zawodów mógábyĞ pracowaü?
JeĞli tak, to jakie wymagania musisz speániü? JeĞli nie, to dlaczego nie podjąábyĞ wyzwania?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
PrzeciĊtny czáowiek nie posiada wszystkich informacji o zawodach, bowiem w Īyciu są mu one po prostu niepotrzebne. Mamy
przecieĪ wiele innych spraw, które nas zajmują i które w hierarchii
waĪnoĞci są zdecydowanie wyĪej niĪ wiedza o zawodach. Poznanie
wáasnego zawodu (zawodów), w którym chcemy podjąü zatrudnienie, jest czynnoĞcią czĊsto pomijaną i nieuwzglĊdnianą w poszukiwaniach pracy. CzĊsto rezygnują z niej równieĪ specjaliĞci,
którzy nie dostrzegają korzyĞci wynikających z tego — wydaje siĊ
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— elementarnego procesu1. Dopiero w sytuacjach, gdy stajemy
przed wyborem zawodu lub koniecznoĞcią jego zmiany, takie informacje nabierają szczególnego znaczenia2. Dostrzegamy wówczas, Īe wiedza o wáasnym zawodzie pozwala nam spojrzeü na niego
zdecydowanie szerzej. UmoĪliwia odniesienie siĊ do wáasnych doĞwiadczeĔ, które do tej pory nie zawsze byáy kojarzone z zadaniami wykonywanymi w danym zawodzie. Dla specjalistów, np. doradców zawodowych czy rekruterów, aktualna wiedza o zawodach
równieĪ jest bardzo poĪyteczna. Doradcy zawodowi, pracując ze
swoim klientem nad wyborem ĞcieĪki zawodowej lub zmianą zawodu, mają moĪliwoĞü przyjĊcia innej perspektywy. Wiedza o zawodzie
pozwala im takĪe uniknąü wpadniĊcia w puáapkĊ myĞlenia o zawodzie przez pryzmat doĞwiadczeĔ swojego klienta. Z kolei pracodawca lub wystĊpujący w jego imieniu rekruter, mając taką wiedzĊ,
mogą áatwiej dostrzec potencjaá pracownika, który wykracza poza
ramy opisu stanowiska.
Z punktu widzenia wyboru pracy czy jej zmiany rzetelne poznanie wáasnego zawodu powinno byü procesem elementarnym.
Ksztaácimy siĊ bowiem w danym zawodzie, co nie pozostaje bez
wpáywu na nasze postrzeganie siebie. PrzecieĪ to wáaĞnie zawód
buduje naszą toĪsamoĞü zawodową. Mówimy o sobie: „jestem psychologiem”, „jestem lekarzem”, „jestem adwokatem” czy „jestem
inĪynierem”. Za kaĪdym razem, chcąc przedstawiü siĊ zawodowo,
odnosimy siĊ do zawodu, który wykonujemy lub w którym zdobyliĞmy wyksztaácenie. Sytuacja pracy w innym zawodzie niĪ ten, do

1

CzĊstym powodem braku analizy zawodu jest presja czasu, jaka towarzyszy specjaliĞcie, związana ze stawianymi wobec niego wymaganiami
znalezienia pracy na juĪ. W takich sytuacjach pominiĊcie pracy nad znajomoĞcią wáasnego zawodu daje wraĪenie duĪego przyspieszenia pracy.

2

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej, Przewodnik po
zawodach, Warszawa 2003, s. 13.
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którego siĊ ksztaáciliĞmy, jest zresztą zjawiskiem doĞü powszechnym
na rynku. Z jednej strony wynika ona z ograniczeĔ rynku pracy — nie
kaĪdy absolwent danego kierunku podejmie bowiem pracĊ w danym
zawodzie, gdyĪ nie zawsze jest takie zapotrzebowanie. Z drugiej strony jest to efekt Ğwiadomej zmiany, dokonanej na skutek nietrafnego
wyboru szkoáy i trwania przy tym wyborze. W efekcie czáowiek pomimo uzyskania konkretnego zawodu nie chce podjąü w nim pracy.
Zdarzają siĊ równieĪ przypadki losowe, które uniemoĪliwiają podjĊcie lub kontynuowanie pracy w danym zawodzie. To utrata zdrowia,
uprawnieĔ potrzebnych do wykonywania danej pracy czy chociaĪby
zmiana sytuacji spoáecznej, np. zmiana miejsca zamieszkania.

Rysunek 6.1. Zawód wyuczony i zawód wykonywany

Z tej perspektywy podjĊcie pracy zgodnej z zawodem wyuczonym
wydaje siĊ optymalną sytuacją. Gwarantuje ona pracownikowi
zdecydowanie szerszą perspektywĊ zawodową, niĪ ma czáowiek,
który przypadkowo rozpoczyna pracĊ na danym stanowisku. Dla
tego pierwszego zakres obowiązków na danym stanowisku bĊdzie
przewidywalny, przewidywalne równieĪ bĊdą kierunki rozwoju oraz
moĪliwoĞci zmiany. Ten drugi musi siĊ wszystkiego nauczyü i, przynajmniej w początkowym okresie poznawania zawodu, jego moĪliwoĞci przewidywania rozwoju zawodowego (teoretycznie) bĊdą mniejsze.
Takie postawienie sprawy stanowi jednak pewne uproszczenie. OtóĪ
nie zawsze podjĊcie innego zawodu niĪ ten, którego siĊ nauczyliĞmy,
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jest niekorzystne, gdyĪ moĪe siĊ wiązaü z transferem kompetencji
i wykorzystaniem ich w innym celu i w inny niĪ planowany sposób. Przykáadowo osoba, która przez okres swojej nauki myĞlaáa,
Īe bĊdzie nauczycielem, moĪe w olbrzymim stopniu wykorzystaü
swoje kompetencje w zupeánie innym zawodzie i innym kontekĞcie. MoĪe to byü praca w zawodzie pokrewnym, gdy wykorzystuje
siĊ wiĊkszoĞü swoich kompetencji, a zmienia siĊ jedynie treĞü pracy.
MoĪe to teĪ byü praca w innym zawodzie, który co prawda trudno
zakwalifikowaü do zawodów pokrewnych, ale w wielu zawodach
w wiĊkszym bądĨ mniejszym stopniu wykorzystuje siĊ i twórczo
rozwija posiadane juĪ kompetencje.
W tym miejscu podkreĞlmy wspomnianą wczeĞniej toĪsamoĞü
zawodową w kontekĞcie posiadanych kompetencji. O ile bowiem
zawód pozwala nam budowaü poczucie toĪsamoĞci i wzbogaca odpowiedĨ na pytanie „Kim jestem”, o tyle posiadanie kompetencji
na okreĞlonym poziomie pozwala nam odczuü, Īe jesteĞmy dobrymi
specjalistami (fachowcami) w swoim zawodzie. Kompetencje, których poziom weryfikujemy w praktyce, wzmacniają naszą samoocenĊ w kontaktach z innymi przedstawicielami naszego zawodu,
a takĪe w pozostaáych relacjach zawodowych, ocenie klientów i przeáoĪonych (rysunek 6.2).

Rysunek 6.2. Wzajemna zaleĪnoĞü toĪsamoĞci zawodowej
i ĞwiadomoĞci posiadanych kompetencji

ZnajomoĞü zawodu pozwala okreĞliü charakter zadaĔ, poznaü
Ğrodowisko pracy, moĪliwoĞci awansu czy chociaĪby miejsce w strukturze organizacyjnej. Jest to dáugotrwaáy proces. Zawód zdobywamy
w toku nauki lub poprzez praktykĊ. Kompetencje peánią natomiast
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waĪną rolĊ w ocenie i samoocenie pracownika. Dla pracodawcy są
one niezbĊdne przy okreĞlaniu potencjaáu, jakim dysponuje pracownik. JuĪ podczas rozmowy kwalifikacyjnej wprowadza siĊ szereg rozwiązaĔ, które mają pomóc dookreĞliü deklarowany przez
kandydatów poziom wymaganych na dane stanowisko kompetencji. Z punktu widzenia pracownika waĪna jest ĞwiadomoĞü, jakie
kompetencje chce siĊ rozwijaü i czemu ma to sáuĪyü. JednoczeĞnie
kompetencje mają wpáyw na poczucie zadowolenia i speánienia.
Rzetelne podejĞcie do scharakteryzowania swojego zawodu wcale
nie jest rzeczą prostą. Co prawda wiĊkszoĞü specjalistów bez Īadnego
problemu dokona takiej charakterystyki. KtóĪ bowiem — jeĞli nie my
sami, pracując i osiągając sukcesy w danym zawodzie — moĪe najlepiej go opisaü? SĊk jednak w tym, Īe taka analiza nie zawsze bĊdzie
dla nas wystarczająca. W wiĊkszoĞci przypadków dostaniemy opis
zawodu oparty wyáącznie na zakresie zadaĔ i obowiązków typowych
dla zajmowanego przez daną osobĊ stanowiska. BĊdzie to zatem rzetelny opis stanowiska zajmowanego przez danego czáowieka, a nie
jego zawodu. Opieranie siĊ tylko na wáasnym doĞwiadczeniu jest doĞü
typową tendencją w opisywaniu otaczającego nas Ğwiata. WiĊkszoĞci
z nas wystarcza wiedza o swoim zawodzie i niewielkim krĊgu spraw
z nim związanych3. W dyskusji o zawodach stawiamy nasze doĞwiadczenia na pierwszym miejscu. Doskonale obrazuje to sytuacja przedstawiania siĊ, podczas której wielu specjalistów mówi o sobie „praktyk”, kiedy chcą oni podkreĞliü fakt, Īe z danym zjawiskiem,
problemem lub sytuacją juĪ siĊ spotkali. Samo sáowo „praktyk” uĪywane w takim kontekĞcie wiąĪe siĊ z pewną puáapką. Chodzi tu
o zbytnie koncentrowanie siĊ na wáasnych doĞwiadczeniach z pominiĊciem wiedzy specjalistycznej z danego zakresu. Idąc tym tropem,
kaĪdy z nas na pewnym etapie Īycia staje siĊ „praktykiem” w zakresie
poszukiwania pracy. DáugoĞü tej praktyki wcale jednak nie oznacza,
Īe jesteĞmy lepszymi specjalistami! MoĪe byü wrĊcz przeciwnie.
3

Ibidem.
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