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Transport jest jedną z najprężniej rozwijających się
usług
europejskiej gospodarki.
Współczesnym
wyzwaniem
dla
firm
transportowych
i spedycyjnych jest czas i jakość - szybkie
przyjmowanie zleceń i ich realizacja. W związku
z tym technik eksploatacji portów i terminali należy
do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek
pracy oczekuje na profesjonalnych techników,
których
zaangażowanie
przyczyni
się
do podniesienia jakości usług w portach lub
terminalach.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Zawód technik eksploatacji portów i terminali może
być
wykonywany
przez
osoby
dorosłe
po ukończeniu technikum o takiej specjalności
(nauka trwa 4 lata) lub szkoły policealnej (nauka
trwa 2 lata). Przepustką do tego zawodu jest
pomyślnie zdany egzamin
potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje
zawodowe
organizowane są przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (OKE), www.oke.lodz.pl.

Zadania zawodowe
• planowanie i wykonywanie prac związanych
z eksploatacją portów i terminali
• organizowanie
prac
w
terminalach
przeładunkowych (prace związane z eksploatacją
środków transportu oraz obsługą podróżnych
w portach i terminalach)
• organizowanie
prac
związanych
z magazynowaniem, składowaniem a także
przeładunkiem towarów i różnych ładunków
w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych
i żywych zwierząt w portach i terminalach,
• obsługa środków transportu ładunków, w tym
kontenerowych, w portach i terminalach;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu,
magazynowania i przeładunku towarów oraz
ładunków w portach i terminalach.
• obsługiwanie
zintegrowanych
systemów
informatycznych stosowanych w organizacji
pracy portów i terminali;
• rozpatrywanie reklamacji zgodnie z trybem
określonym w umowie, dotyczących obsługi
ładunków lub osób w portach i terminalach;
• obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania
towarów i obsługi i pasażerów;

Wymagania psychofizyczne

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
•
•
•
•
•
•

•
•

słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna,
wady wzroku nieskoordynowane szkłami,
zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu, niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
choroby układu nerwowego, oddechowego,
kostno-stawowego,
mięśniowego,
ruchu
krążenia, moczowego,
wady serca,
alergie, reumatyzm, cukrzyca.

Ostatecznie o
zdrowotnych
możliwościach
wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny
pracy.

Możliwości i szanse zatrudnienia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

koordynacja wzrokowo - ruchowa,
dokładność, systematyczność i odpowiedzialność,
koncentracja i podzielność uwagi,
spostrzegawczość, refleks,
wytrwałość, cierpliwość,
odporność na długotrwałe zmęczenie,
zdolność organizacji pracy,
zdolność negocjacji,
łatwość w na wiązywaniu kontaktów z ludźmi,
samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie
podejmowania decyzji,
przestrzeganie norm i przepisów w podczas
realizacji zadań zawodowych i prowadzonej
dokumentacji,
zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe,

Zawód technik eksploatacji portów i terminali
należy do grupy poszukiwanych pracowników
na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje
w tym zawodzie może być zatrudniona
w: przedsiębiorstwach/działach
spedycyjnych,
transportowych, agencjach obsługi portów morskich,
rzecznych, a także w portach morskich i rzecznych
oraz terminalach lotniczych, samochodowych
i kolejowych.

Płace
Wysokość zarobków technika eksploatacji portów
i terminali uzależniona jest od posiadanego
wykształcenia, umiejętności a także doświadczenia
zawodowego. Wynagrodzenie kształtuje się poniżej
średniej krajowej.

