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Technik weterynarii to zawód wprost stworzony dla
osób, które lubią zwierzęta i chciałyby z nimi na co
dzień pracować. Praca polega na wykonywaniu
czynności pomocniczych w zakresie usług
weterynaryjnych i realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej. Technik weterynarii jest to osoba
uprawniona do wykonywania tych czynności, które
nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej,
wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Zadania zawodowe
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

prowadzenie
chowu,
hodowli
zwierząt
gospodarskich i towarzyszących
wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych
gatunków zwierząt,
wykonywanie
czynności
pomocniczych,
dotyczących
diagnozowania,
profilaktyki
i leczenia chorób zwierząt
wykonywanie
zabiegów
pielęgnacyjnych
i zootechnicznych u zwierząt
wykonywanie
czynności
pomocniczych
z
zakresu
realizacji
zadań
inspekcji
weterynaryjnej, w tym z zakresu zapewniania
bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt,
asystowanie przy zabiegach operacyjnych,
wykonywanie czynności pomocniczych podczas
badania przedubojowego zwierząt i poubojowego
mięsa,
udzielanie pierwszej pomocy w przypadku
zranień, złamań, zadławienia, niedyspozycji
żołądkowych,
dobieranie metod, technik, narzędzi, urządzeń do
wykonywania zabiegów,

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Aby pracować w tym zawodzie należy posiadać
wykształcenie średnie technika weterynarii lub
policealne z tego zakresu. W zawodzie Technik
weterynarii
można
zdobywać
następujące
kwalifikacje: Prowadzenie chowu i inseminacji
zwierząt/K1
oraz
Wykonywanie
czynności
pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych
oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego/K2.
Większą szansę na otrzymanie pracy mają osoby już
z pewnym doświadczeniem zawodowym.

Wymagania psychofizyczne
Technik weterynarii powinien posiadać zainteresowania
przyrodnicze, zamiłowanie do zwierząt i chęć niesienia
im pomocy. Cechy niezbędne w tym zawodzie to:
▪ umiejętność współpracy z innymi,
▪ gotowość do pracy w trudnych lub
niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
▪ odporność emocjonalna, odpowiedzialność,
sprawność fizyczna,
▪ podzielność i koncentracja uwagi,
▪ ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna
▪ sumienność, systematyczność i wytrwałość,
▪ zdolność przewidywania konsekwencji swoich
działań,
▪ zainteresowania
techniczne,
chemiczne
i ekonomiczne,
▪ zdolności organizacyjne.

Możliwości i szanse zatrudnienia
Technik weterynarii może pracować jako
pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach
i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach
zoologicznych,
schroniskach,
fermach
przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania
zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,
w inspektoratach i laboratoriach weterynaryjnych,
w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
zakładach przetwórstwa środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego oraz nadzorze sanitarnoweterynaryjnym. Można być specjalistą w zakresie
zabiegów
kosmetycznych
u
zwierząt
gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
Zdobyte wykształcenie umożliwia również
samodzielne
prowadzenie
gospodarstwa
rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych
z agrobiznesem. Podjęcie edukacji na tym
kierunku, stanowi także doskonałe przygotowanie
do rozpoczęcia nauki na studiach weterynaryjnych.
Należy pamiętać, że praca ze zwierzętami wymaga
nie
tylko
odpowiedniego
przygotowania
merytorycznego, ale również zrozumienia ich
problemów i zachowań oraz sporych pokładów
empatii i cierpliwości, bo w praktyce ma się
do czynienia z różnymi gatunkami zwierząt.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Przeciwwskazania w tym zawodzie to: niski poziom
sprawności
fizycznej, słaba budowa fizyczna,
zaburzenia
równowagi,
schorzenia
na
tle
alergicznym, w szczególności alergia na sierść
zwierząt, wady wzroku, np.: daltonizm, niski poziom
sprawności fizycznej, w szczególności - kończyn
górnych i palców oraz zaburzenia psychiczne.

Płace
Zarobki technika weterynarii w dużej mierze
uzależnione są od doświadczenia i posiadanych
umiejętności, a także miejsca wykonywanej
pracy. Miesięczne wynagrodzenie waha się
w przedziale od 2 260 zł do 3 100 PLN- (stan na
dzień 5.06.2019r., www.wynagrodzenia.pl).

