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Optyk okularowy wykonuje okulary
korekcyjne według recepty lub starych okularów,
naprawia i konserwuje róŜne typy okularów na
zlecenie klienta, pełni rolę doradcy przy wyborze
oprawek i szkieł korekcyjnych. Zajmuje się równieŜ
sprzedaŜą soczewek kontaktowych oraz róŜnych
akcesoriów optycznych takich jak: futerały do
okularów czy płyny konserwacyjne itp.
Zadania zawodowe:
Ze względu na usługowy charakter zawodu,
w pracy optyka okularowego, moŜna wyodrębnić
trzy obszary. Są to praca z klientem, praca
z kontrahentami, np. dostawcami oprawek i szkieł
oraz praca właściwa, polegająca na wykonaniu bądź
naprawie okularów, na którą składają się:
- dobór odpowiedniej oprawy okularowej. Powinien
przy tym zostać uwzględniony typ i moc soczewek
przeznaczonych do zamontowania. WaŜne są
równieŜ oczekiwania klienta, trendy mody, względy
estetyczne;
- dokonanie podstawowych obliczeń dotyczących
określenia parametrów geometrycznych oprawy;
przygotowanie szablonu, który pozwoli na
oszlifowanie soczewek według poŜądanego kształtu
oprawy;
- szlifowanie obrzeŜy soczewek tak, aby nadać im
kształt odpowiedni do wybranej wcześniej oprawy;
montaŜ oszlifowanych soczewek, który zaleŜy od
typu wybranej oprawy.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
NajwaŜniejszym warunkiem podjęcia pracy
w zawodzie optyka jest posiadanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Za optyka okularowego uznajemy osobę, która:

1. kończyła studia wyŜsze na kierunku lub
w specjalności optyka okularowa lub
optometria, obejmujące co najmniej 700 godzin
kształcenia w zakresie niezbędnym do
przygotowania w zawodzie optyk okularowy i
uzyskała tytuł licencjata lub inŜyniera, lub
2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub
niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej
i uzyskała dyplom technika optyka lub
ukończyła trzyletnie technikum uzupełniające
publiczne lub niepubliczne z uprawnieniami
szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika
optyka, lub
3. uzyskała dyplom mistrza w zawodzie optyk
okularowy. W zawodzie tym mile widziana jest
równieŜ
znajomość
języków
obcych,
umoŜliwiająca obsługę klientów z zagranicy lub
zapoznawanie sięz obcojęzyczną literaturą
fachową.
Wymagania psychofizyczne:
Zawód optyka naleŜy do zawodów
precyzyjnych, w związku z czym niezbędna jest
przede wszystkim duŜa sprawność manualna,
a jednocześnie umiejętność skupiania się na
szczegółach, dokładność oraz spostrzegawczość. Ze
względu na usługowy charakter i codzienne
kontakty z ludźmi wymagana jest łatwość
komunikowania się, cierpliwość, odporność na
stres. Optyka powinna cechować umiejętność
postępowania z ludźmi, zdolność przekonywania.
W pracy waŜna jest teŜ odporność emocjonalna
i samokontrola, gdyŜ intensywne kontakty z ludźmi
niosą ze sobą ryzyko konfliktów.
Optyk zazwyczaj pracuje samodzielnie. Na zmianę
udziela informacji klientom i realizuje zlecenie
w warsztacie.
Musi
się
więc
cechować
podzielnością uwagi, umiejętnością podejmowania
szybkich i trafnych decyzji, łatwością przerzucania

się z jednej czynności na drugą. Ponadto w pracy
optyka
okularowego prowadzącego
własną
działalność przydatne są równieŜ umiejętności
biznesowe, pomocne przy sprawnym prowadzeniu
firmy. JednakŜe część zadań, zwłaszcza tych
polegających na wykonywaniu okularów, jest
zrutynizowanych, dlatego teŜ umiejętność pracy
w warunkach monotonnych moŜe okazać się
przydatna.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Praca optyka okularowego zalicza się do
prac średnio lekkich. NajwaŜniejsze znaczenie w
tym zawodzie ma duŜa sprawność wzroku, w tym
ostrość, widzenie stereoskopowe, czy rozróŜnianie
barw,
pomocne
przy
doborze
soczewek
fotochromowych. Równie waŜna jest teŜ sprawność
manualna, czyli zręczność rąk i palców. Nie bez
znaczenia jest teŜ ostrość słuchu ze względu na
wykorzystanie w codziennej pracy urządzeń
mechanicznych. W zawodzie tym istnieje jednak
moŜliwość zatrudnienia osób z dysfunkcją kończyn
dolnych lub poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Osoby z niewielkimi wadami wzroku
równieŜ mogą pracować w tym zawodzie pod
warunkiem, Ŝe noszone przez nich okulary
korekcyjne dają pełen komfort widzenia. PoniewaŜ
optyk ma stały i intensywny kontakt z ludźmi, nie
ma moŜliwości zatrudnienia w tym zawodzie osób
z wadami wymowy. Zaburzenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej, dysfunkcja rąk są równieŜ
przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu.
MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Optyk okularowy znajdzie zatrudnienie
w gabinetach okulistycznych oraz w salonach
optycznych.
Najczęstszą
formą
podjęcia
zatrudnienia jest własna działalność gospodarcza
a co za tym idzie otworzenie własnego salonu.

Płace:
W Polsce optyk okularowy zarabia 3000
PLN brutto. (źródło: www.moja-pensja.pl –
dostępna 28.05.2014r.)

