
Informatyka i telekomunikacja

Administrator baz danych 
Administrator sieci informatycznej 
Analityk systemów komputerowych 
Grafik komputerowy 
Inżynier systemów komputerowych 
Inżynier telekomunikacji 
Programista 
Projektant systemów komputerowych 
Technik informatyk 
Technik teleinformatyk 
Technik telekomunikacji 
Webmaster 

Medycyna, zdrowie, uroda

Lekarz 
Lekarz dentysta 
Lekarz weterynarii 
Farmaceuta 
Farmakolog 
Epidemiolog 
Diagnosta laboratoryjny 
Pielęgniarka 
Położna 
Fizjoterapeuta 
Biomasażysta 
Masażysta 
Promotor zdrowia 
Specjalista zdrowia publicznego 
Optometrysta 
Optyk okularowy 
Ortopeda mechanik 
Pomoc dentystyczna 
Preparator medyczny 
Psychoterapeuta 
Ratownik medyczny 
Bioenergoterapeuta 
Dietetyk 
Technik elektroradiolog 
Technik analityki medycznej 
Technik dentystyczny 
Technik farmaceutyczny 
Technik fizjoterapii 
Technik ortopeda 
Technik weterynarii 
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Instruktor odnowy biologicznej 
Instruktor rekreacji ruchowej 
Instruktor terapii uzależnień

Kosmetyczka 
Manikiurzystka pedikiurzystka 

Edukacja, wychowanie, opieka, wsparcie

Asystent osoby niepełnosprawnej 
Broker edukacyjny 
Doradca zawodowy 
Eurodoradca 
Instruktor terapii zajęciowej 
Logopeda 
Nauczyciel nauczania początkowego 
Nauczyciel przedszkola 
Nauczyciel akademicki 
Nauczyciel gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
Nauczyciel szkoły specjalnej 
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych 
Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu 
Negocjator 
Opiekunka dziecięca 
Opiekunka środowiskowa 
Opiekunka w domu pomocy społecznej 
Pedagog szkolny 
Pracownik opieki społecznej 
Pracownik socjalny 
Psycholog 
Specjalista metod nauczania 
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego 
Specjalista pracy socjalnej 
Teleedukator
Wizytator  
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych 

Architektura, budownictwo, projektowanie

Architekt 
Architekt krajobrazu 
Architekt wnętrz 
Artysta grafik 
Artysta plastyk 
Inspektor budowlany 
Inżynier budownictwa 
Inżynier geodeta 
Konserwator budynków 
Kreślarz techniczny 
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Laborant budowlany 
Renowator zabytków architektury 
Technik budownictwa 
Technik geodeta 
Urbanista 

Finanse i zarządzanie

Agent ubezpieczeniowy 
Doradca inwestycyjny 
Doradca ds. funduszy Unii Europejskiej 
Doradca podatkowy 
Inspektor kontroli skarbowej 
Inspektor nadzoru bankowego 
Kierownik działu finansowego i administracyjnego 
Kontroler rozliczeń pieniężnych 
Księgowy (samodzielny) 
Poborca skarbowy 
Specjalista bankowości 
Specjalista ds. finansów 
Specjalista ds. rachunkowości 
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
Urzędnik podatkowy 
Zarządca nieruchomości 
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO DS. FINANSOWO-ADMINISTRACYJNYCH 

Komunikacja społeczna, sztuka, media

Agent reklamowy 
Aktor
Aktor cyrkowy
Artysta fotografik 
Artysta grafik 
Artysta malarz 
Artysta muzyk 
Artysta plastyk 
Artysta rzeźbiarz 
Bibliotekoznawca 
Charakteryzator 
Copywritter 
Demonstrator wyrobów (prezenter 
Dyrygent 
Dziennikarz 
Fotoreporter
Grafik komputerowy 
Historyk sztuki 
Kierownik działu reklamy, promocji i pokrewnych 
Kompozytor 
Konferansjer 
Konserwator dzieł sztuki 
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Operator dźwięku 
Operator kamery 
Operator obrazu 
Muzyk reżyser dźwięku 
Montażysta (obrazu i dźwięku) telewizyjno-filmowy 
Prezenter dyskotek (Disk Jockej) 
Prezenter telewizyjny 
Projektant mody 
Realizator dźwięku 
Realizator programów telewizyjnych 
Realizator światła 
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
Redaktor programowy 
Redaktor wydawniczy (edytor) 
Reżyser filmowy i telewizyjny 
Reżyser teatralny 
Scenograf 
Specjalista ds. public relations 
Specjalista ds. reklamy 
Spiker radiowy 
Sufler 
Tancerz 
Tancerz estradowy 
Technik poligraf 
Webmaster 
Złotnik-jubiler 

Nauki humanistyczne

Archeolog
Antykwariusz
Historyk
Historyk sztuki
Archiwista
Archiwista zakładowy
Muzealnik
Konserwator dzieł sztuki
Kulturoznawca
Duchowny chrześcijański
Filozof
Socjolog
Politolog

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Fizyk
Geofizyk
Technik geofizyk
Biofizyk
Astronom
Matematyk
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Statystyk
Asystent ds. statystyki
Geograf
Biolog
Chemik
Biochemik

Urzędnicy państwowi, inspektorzy

Urzędnik ds. przyznawania zasiłków
Urzędnik organów udzielających licencji
Urzędnik podatkowy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor ds. obrony cywilnej
Inspektor kontroli handlu i usług
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor nadzoru bankowego
Inspektor ochrony rybołówstwa
Inspektor pracy

Prawo, bezpieczeństwo, nauki społeczne, polityka

Prawnik teoretyk
Radca prawny
Asystent prawny
Sędzia
Adwokat
Prokurator
Notariusz
Komornik sądowy
Policjant
Strażak
Funkcjonariusz straży granicznej
Funkcjonariusz straży ochrony kolei
Funkcjonariusz więziennictwa
Żołnierz
Politolog
Polityk
Zawodowy działacz
Socjolog
Specjalista pracy socjalnej

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=566
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2
http://www.zawodowe.com/Zolnierz_-_opis_395
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=4
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=359
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=556
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=358
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=288
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=135
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=136
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=132
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=131
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=6
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=134
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=133
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=137
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=179
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=180
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=110
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=178
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=287
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=237
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=10
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=227
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=241
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=284
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=286
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=285
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=81
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=35
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=79
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=37
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=316
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=40

