Kształcenie:
Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów
Telefon: 12 270 20 16
e-mail: czernichow.edu@gmail.com
http://www.czernichow.edu.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

TECHNIK
HODOWCA KONI
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 314203

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Golądkowie
Golądkowo 41 G, 06-120 Winnica
(woj. mazowieckie)
Telefon: 23 691 40 73
e-mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu
http://www.zsgoladkowo.eu
Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wolborzu
ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz
Telefon: 44 61 64 351
e-mail: info@zswolborz.pl
www.zswolborz.pl
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bolesławowie
Bolesławowo 15, 83-250 Skarszewy
(woj. pomorskie)
Telefon: 58 588 22 36
e-mail: szkola@boleslawowo.pl
https://www.boleslawowo.pl

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków
Trybunalski,
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:

http://www.stajniatrot.pl/texts/mondre/technik.html

ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2018

Technik hodowca koni planuje i organizuje
wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz
uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących
hodowli koni; kieruje bezpośrednio hodowlą
poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi
stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni
hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia
stadniny.
Zadania zawodowe:
 zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz
oraz ich przechowywania i zadawania;
dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie
ich oraz przestrzeganie terminów szczepień
ochronnych zwierząt;
 wybieranie rasy i typu użytkowego koni do
hodowli;
 zapewnianie właściwych warunków przebywania
koni w pomieszczeniach stajennych, dbanie
o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz
usuwanie obornika;
 nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia
koni stosownie do ich wieku;
 znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji,
zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie
przyrostów wagowych koni;
 nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz
zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich
anomalii w ich zachowaniu;
 utrzymywanie
gotowości
eksploatacyjnej
urządzeń
i
sprzętów
wykorzystywanych
w stadninie koni;
 obliczanie i kalkulowanie efektów prowadzonej
hodowli koni;
 prowadzenie
dokumentacji
hodowlanej
w stadninie koni;
 nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków
interpersonalnych
z
pracownikami
i kontrahentami;

 przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu
i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt;
przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt
i klaczy karmiących;
 uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu
doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji
handlowych, organizowanych przez specjalistów.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Zawód technika hodowcy koni wymaga
ukończenia szkoły średniej na poziomie
technikum, która przygotowuje młodych ludzi w
zakresie
szeroko
rozumianego
sportu
jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc
naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi
i zapotrzebowaniu na rynku pracy na
wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni nauka w
technikum umożliwia: zdobycie wiedzy z szeroko
rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych
i praktycznych, doskonalenie umiejętności
jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe
zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii
oraz rymarzami.
Wymagania psychofizyczne:
Zawód technika hodowcy koni wymaga sprawności,
dobrej kondycji i wydolności fizycznej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, refleksu, koncentracji i
spostrzegawczości. Technik hodowca koni kieruje
pracą podwładnych pracowników, powinien więc
posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność
nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków
interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami.
Wymagany jest przyjazny stosunek do zwierząt,
odpowiedzialność i opiekuńczość.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Ograniczeniami w wykonywaniu zawodu technika
hodowcy koni są zaburzenia sprawności kończyn
górnych, szczególnie zręczności palców i rąk, a

także dysfunkcja kończyn dolnych. W zawodzie
technika hodowcy koni trudności mogą mieć także
osoby z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku,
które nie mogą być skorygowane szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.
Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są
również zaburzenia zmysłu równowagi i zmysłu
dotyku, zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia
widzenia stereoskopowego i rozróżniania barw, a
także koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji
kształtów. Przeciwwskazaniem bezwzględnym dla
osób bezpośrednio obsługujących hodowlę jest
padaczka oraz nosicielstwo chorób zakaźnych
i choroby pasożytnicze.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Technik
hodowca
koni
może
pracować
w
przedsiębiorstwach
specjalizujących
się
w chowie, hodowli i użytkowaniu koni (stadniny,
szkółki jeździeckie) oraz w przedsiębiorstwach
zajmujących się marketingiem i sprzedażą usług
związanych z użytkowaniem koni. Może także
prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
specjalizujące się w hodowli koni, a także
samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Umiejętność
obsługi
i
pielęgnacji
koni
wykorzystywana jest w wielu obszarach
działalności gospodarczej, a wielu dzięki temu
otrzymuje możliwość pracy w wymarzonych
instytucjach, jak np. policja konna.
Płace:
Technik hodowca koni zarabia najniższą krajową.
(źródło:
http://ile-zarabia.eu/z/technik-hodowcakoni– dostęp 06.03.2018r.)
.

