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Rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie. Niektórzy nawet wróżą

zanik poszczególnych profesji – tych, które mogą zostać zastąpione przez

maszyny. W  raporcie World Economic Forum z  2018 roku oszacowano, że

z  rynku pracy zginie 75 mln stanowisk, bo tę samą pracę będą wykonywać

systemy oparte na algorytmach. Czy to znak, że trzeba bać się o  swoją pracę?

Zdecydowanie nie. Z tego samego raportu wynika, że 133 mln miejsc pracy, czyli

dwa razy więcej, zapewnią nowe zawody. To oznacza, że pracy dla chętnych nie

zabraknie, ale trzeba wiedzieć, czego się uczyć, jak zwiększać swoje

kompetencje, aby .

Największy wpływ na to mają zachodzące zmiany technologiczne, ale też

system edukacji, który powinien nadążyć za zmianami i  przygotowywać

uczniów i  studentów do roli nowoczesnych pracowników. Z badań wynika, że

tylko 26% studentów ocenia pozytywnie swoje uczelnie w kontekście

przygotowania do kariery zawodowej. Kluczem do otrzymania wymarzonej

pracy i utrzymania się na rynku jest ciągłe dokształcanie się, a studia są jednym

z etapów w procesie uczenia się.

Aktualnie rynek pracy zmienia się głównie pod wpływem wszechobecnej

technologii opartej na sztucznej inteligencji, robotyzacji i  internecie rzeczy.

W takim otoczeniu wszyscy powinni zadbać o nowe kompetencje na miarę 2020

roku.

Wstęp

być konkurencyjnym na rynku pracy
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

Wiele spośród obecnych zawodów będzie nadal potrzebnych

i wykonywanych nawet do 2030 roku i później. Może się jednak okazać, że aby

osiągnąć sukces zawodowy w przyszłości, potrzeba zupełnie innych, nowych

umiejętności. Jakie umiejętności będą poszukiwane w  2020 roku? Według

raportu "Kompetencje przyszłości" World Economic Forum sytuacja

przedstawia się następująco:

Stabilne zawody w 2020 roku

Rynek pracy 2020

Programista i analityk oprogramowania

Specjalista działu sprzedaży i marketingu

Przedstawiciel handlowy

Doradca finansowy i inwestycyjny

Specjalista ds. baz danych i sieci
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O  swoją pracę nie muszą się bać osoby, które potrafią używać nowej

technologii i wykorzystywać ją w kreatywny sposób, np. programista i analityk

oprogramowania. Stabilne są również stanowiska związane z  przetwarzaniem

i  analizowaniem danych (Specjalista ds. baz danych i  sieci, Specjalista ds.

zarządzania ryzykiem, Analityk bezpieczeństwa danych) oraz takie, których

maszyny w  najbliższym czasie na pewno nie zastąpią (Specjalista działu

sprzedaży, Przedstawiciel handlowy, Doradca finansowy i inwestycyjny).

Nowe zawody w 2020 roku

Specjalista ds. logistyki i łańcucha dostaw

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Analityk bezpieczeństwa danych

Inżynier elektrotechniki

Operator zakładu przetwórstwa chemicznego

Specjalista AI i ML

Specjalista Big Data

Specjalista ds. transformacji technologicznej

Specjalista ds. nowych technologii

Specjalista ds. automatyzacji procesów

Specjalista ds. innowacji
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Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i  organizacji zwiększy popyt na

zawody związane z  bazami danych i  obsługą technologii cyfrowych.

Poszukiwane będą również umiejętności łączące kompetencje ludzi i  maszyn,

np. uczenie sztucznej inteligencji, trenowanie maszyn, objaśnianie

i interpretowanie efektów ich pracy.

Zbędne zawody w 2020 roku

Projektant UX i interakcji maszyna-człowiek

Specjalista i inżynier robotyki

Specjalista ds. ludzi i kultury

Projektant usług i rozwiązań

Pracownik wprowadzający dane

Pracownik księgowości i listy płac

Sekretarz administracyjny i wykonawczy

Pracownik montażu i produkcji

Manager administracji i usług biznesowych

Księgowy i rewident

Magazynier

Urzędnik pocztowy

Analityk finansowy

Kasjer i kontroler biletów
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W 2013 r. dwaj oksfordzcy ekonomiści, C. Osborne i  M. Frey,

wykorzystując dane z  rynku amerykańskiego, oszacowali, że automatyzacja

może dotknąć blisko połowy obecnie istniejących zawodów (konkretnie 47%).

Najnowsze badania OECD nieco łagodzą te prognozy i wskazują, że 

. W niebezpieczeństwie są głównie te

zawody, które polegają na rutynowym powtarzaniu czynności, np. pracownik

wprowadzający dane, kasjer i kontroler biletów, księgowy i rewident.

W obliczu tak dynamicznie zmieniającego się rynku pracy warto pamiętać

o tym, aby nie zamykać się w ramach określonego zawodu, bo jego charakter też

może się zmienić. Wkracza etap , podnoszenia

i  aktualizowania swoich kompetencji oraz tego, że w  przyszłości będziemy

często łączyć ze sobą różne profesje.

całkowicie

zautomatyzowany zostanie co 10 zawód

ciągłego rozwoju
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ROZDZIAŁ DRUGI

Programowanie

Kompetencje cyfrowe i techniczne zaczynają być podstawą, tak jak kiedyś

obsługa programów biurowych. Jednocześnie samo programowanie też

przestanie być wystarczające, bo znaczenia nabierają również umiejętności

z  zakresu cyberbezpieczeństwa. Nawet tworzenie kodów i  testowanie

oprogramowania częściowo się automatyzuje. Stąd rosnąca popularność

zawodu testera automatyzującego.

Jakich języków programowania warto się uczyć?

Czego warto się uczyć
w 2020 roku?

Używany do tworzenia oprogramowania desktopowego, aplikacji mobilnych lub

gier, ale również wszelkich systemów, np. bankowych.

Java
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Obecnie jest językiem nr 1 poszukiwanym w korporacjach międzynarodowych

i dużych firmach.

Najczęściej używany do tworzenia stron www i  aplikacji webowych. Zapewnia

interaktywność oraz obsługę zdarzeń, walidację formularzy, budowanie elementów

nawigacyjnych, a od niedawna dzięki Node.js jest używany również w back-endzie.

Jest dość prostym językiem programowania do nauki i  obecnie najczęściej

poszukiwanym przez pracodawców.

JavaScript

Ulubiony język naukowców, specjalistów od sieci komputerowych, statystyków

i  hackerów. Tego języka warto się uczyć, aby pracować w  dziedzinie Big Data,

Machine Learning i sztucznej inteligencji.

Python

Skryptowy język programowania wykorzystywany najczęściej do tworzenia stron

internetowych. W PHP najczęściej są zrobione systemy do zarządzania treścią, fora

dyskusyjne, aplikacje pocztowe. Jej stosunkowo łatwym językiem do nauki.

PHP

Najczęściej stosowany w systemach wbudowanych, telekomunikacji oraz game

devie. Ogólnie używa się tego języka w produktach, w których liczy się wydajność.

Korzysta z niego Adobe, Amazon, Ericsson, Hewlett Packard, IBM, Intel, Facebook,

Nokia. Jednak ze wszystkich pięciu, jest to najtrudniejszy język do nauki.

C++
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Kim możesz być z umiejętnością programowania?

Oczywiste jest, że potrafiąc programować można zostać programistą, ale

możliwości jest wiele. Tak naprawdę programowanie przyda się w  każdej

dziedzinie życia. Zaprogramowane są urządzenia życia codziennego, a  także

maszyny, które mają nas zastąpić. Za kilka lat ta umiejętność stanie się

podstawą większości zawodów, takich jak:

Podpowiedź: Jeśli nie wiesz, od czego zacząć naukę

programowania, możesz wybrać łatwiejszy język, np. JavaScript.

Od tego zaczniesz, a nauka następnych języków i technologii

będzie już dużo łatwiejsza.

Programista

Tester oprogramowania

Manager projektów IT

Data Scientist

Tech robot programmer

Architekt baz danych

Specjalista AI i ML

Specjalista ds. transformacji technologicznej

Specjalista ds. nowych technologii

Specjalista ds. automatyzacji procesów
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Języki obce

Nikt nie zaprzeczy, że znajomość języków obcych jest podstawą

funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Jednak wymaga nauki, czasu

i  wytrwałości. Opanowanie od zera języka obcego do poziomu B2 wymaga

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ok. 1000-1200

godzin nauki, przy założeniu, że połowa z nich to lekcje, a połowa praca własna.

Jak nauczyć się języka obcego?

Specjalista ds. innowacji

Specjalista i inżynier robotyki

Specjalista ds. baz danych i sieci

Analityk bezpieczeństwa danych

Najszybszy sposób na naukę języka obcego. Taki sposób to zmuszenie się do

przełamania barier. Może to być wyjazd rekreacyjny, dłuższe wakacje lub praca za

granicą. Minusem jest to, że trzeba samodzielnie nadrobić zasady gramatyki, ale

nie jest to trudne, bo mówiąc już w  języku obcym nieświadomie używasz czasów

i zasad gramatycznych. W domu wystarczy podstawowy podręcznik do nadrobienia

braków.

Wyjazd za granicę
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Język obcy to umiejętność dodatkowa, która sprawi, że niekoniecznie

musisz się przebranżowić, ale po prostu dostosujesz się do zmieniającego się

rynku pracy. Badanie TNS polska z  2018 roku wskazuje, że 44% Polaków nie

mówi w  żadnym języku obcym. Na 80 miejsc, zajmuje 11. pod względem

znajomości języka angielskiego. 79 proc. pracodawców oczekuje od kandydatów

znajomości języka angielskiego na poziomie C1/C2, a 40 proc. również

znajomości słownictwa biznesowego. Większość pracodawców traktuje

znajomość języka angielskiego jako coś oczywistego. A nauka kolejnego języka

obcego może dać przewagę na rynku, szczególnie w branżach usług

nowoczesnych BPO/SSC (zaawansowane usługi biznesowe), turystyce i IT.

Kluczem jest znalezienie szkoły, która nie uczy standardowo, 45 min.

Z podręcznikiem, ale stawia na praktykę, mówienie i pisanie w języku obcym. Zaletą

szkoły jest nauka gramatyki, feedback ze strony nauczyciela i regularność lekcji.

Szkoła językowa

Najtrudniejszy sposób, bo wymaga ogromnej motywacji. W przypadku samodzielnej

nauki ważna jest systematyczność. Ustal, że uczysz się 20 min. Codziennie i trzymaj

się tej decyzji. Postaw na różnorodność – słuchanie, oglądanie, czytanie, mówienie.

Sprawdzają się podręczniki, ale również oglądanie filmów w języku obcym

z napisami, fiszki i e-booki.

Samodzielna nauka

II CZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ... 12



Jakich języków obcych warto się uczyć?

Dla wielu pracodawców angielski stanowi podstawę – wówczas bardziej interesuje

ich znajomość drugiego języka, którym posługuje się kandydat do pracy.

Język angielski

Warto uczyć się go ze względu na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę Chin.

jest to poszukiwany język przez pracodawców ze względu na jego trudność

w nauce.

Język chiński

Warto się go uczyć m.in. ze względu na współpracę biznesową nawiązywaną

pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi a skandynawskimi.

Język norweski

Niemcy są jednym z  najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie.

Językiem niemieckim posługują się m.in. mieszkańcy Austrii, Szwajcarii oraz

Liechtensteinu.

Język niemiecki

Ze względu na bardzo małą liczbę osób posługujących się tym językiem, mogą oni

liczyć na atrakcyjne warunki pracy i wysokie wynagrodzenia.

Język węgierski
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Grafika komputerowa

Istnieje wiele programów do tworzenia grafiki, niektórzy mówią, że

obecnie grafiki tworzą się same. Jednak jest ogromny minus gotowych narzędzi

– ilustracje, grafiki, zdjęcia są do siebie podobne, a  wszyscy chcą przyciągnąć

uwagę czymś oryginalnym i porywającym.

Jaki kierunek wybrać, aby nauczyć się grafiki komputerowej?

Połączenie nauki programowania z grafiką jest strzałem w dziesiątkę, gwarantuje

pracę w branży IT.

Informatyka

Połączenie grafiki, projektowania i obycia w biznesie, już teraz poszukiwane przez

pracodawców.

Design w biznesie

Połączenie grafiki komputerowej, projektowania i  kreatywności. Obecnie

specjaliści UX są niezwykle często poszukiwani przez pracodawców i  bardzo

dobrze wynagradzani, trend ten dopiero się zaczyna i  na pewno utrzyma przez

następną dekadę.

UX Design
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Grafik komputerowy jest wymieniany jako przyszłościowy zawód już od

kilku lat, jednak wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się również ta

profesja. Warto połączyć tę umiejętność z kreatywnością, a drzwi staną

otworem w takich zawodach jak UX Designer, Projektant interfejsów, twórca

wizualizacji, twórca animacji, grafik 3D.

Kreatywność

Z  definicji jest to zdolność tworzenia nowych rzeczy lub innowacyjnych

koncepcji i  podejmowanie nowatorskich działań. Kreatywności można się

nauczyć. Jest to cecha wrodzona, więc błędem jest przypisywanie jej wyłącznie

geniuszom. Jednak to połączenie kreatywności z  wiedzą w swojej dziedzinie

może zaowocować przełomowymi odkryciami. Dlaczego to pojęcie znalazło się

w  zestawieniu kompetencji na 2020 rok? Bo kreatywność to cecha typowo

ludzka i  daje przewagę nad maszynami. Przynajmniej przez kilka następnych

lat wyuczenie kreatywności przez maszyny będzie procesem długotrwałym

i skomplikowanym.

Jak ćwiczyć kreatywność?

Możesz wziąć podręcznik ze szkoły podstawowej lub średniej, wyszukać proste

zadanie z matematyki, ale rozwiązać je na kilka sposobów, otrzymując zawsze ten

sam wynik.

Rozwiązuj zadania matematyczne na różne sposoby
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Kim możesz zostać, będąc kreatywny?

W  ten sposób ćwiczysz tzw. kreatywność minimalną, czyli umiejętność osobistej

i  nowatorskiej interpretacji działań, wydarzeń i  doświadczeń. Ćwiczysz też w ten

sposób elastyczność i inteligencję w procesach myślenia.

Nie musisz być od razu wirtuozem współczesnej muzyki, ale ćwiczenie prostych

utworów i  ich interpretacja wyłania tzw. kreatywność profesjonalną, czyli nabytą.

Z  czasem będziesz w stanie tworzyć improwizacje muzyczne. Wymaga to czasu

i regularnej pracy, ale daje doskonałe rezultaty.

Zacznij grać na instrumencie

Kreatywność codzienna przejawia się nowatorstwem, inteligencją oraz

elastycznym myśleniem i działaniem. Cechują się nią np. pracownicy rozwiązujący

rozbudowane i  złożone problemy. Trening polega na analizie trudnych zagadnień.

Wystarczy, że do każdego problemu z  życia prywatnego czy zawodowego

zaproponujesz kilka rozwiązań.

Analizuj sprawy życia codziennego

UX designer

Projektant UX i interakcji maszyna-człowiek

Projektant produktu

Grafik

Specjalista ds. PR

Projektant wnętrz
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Kreatywność to umiejętność potrzebna w większości przyszłościowych

zawodów. Kluczem do sukcesu jest połączenie kreatywności i  programowania.

Daje to mnóstwo możliwości pracy w branży IT, szczególnie na stanowiskach

kierowniczych.

Negocjacje

To umiejętność przydatna szczególnie w zawodzie przedstawicieli

handlowych. Wciąż rośnie popyt na wykwalifikowanych i  skutecznych

sprzedawców. Maszyny już potrafią negocjować, udowadniają to chatboty,

które wykorzystują zdania warunkowe, pozytywne słowa wzmacniające przekaz

i asertywność, aby osiągnąć zamierzony cel. Jednak jak się okazuje, w sprzedaży

ludzie doceniają kontakt bezpośredni i  telefoniczny, szczególnie gdy chodzi

o  wartościowe produkty. Sztuka negocjacji przydaje się również na co dzień

i w każdym zawodzie, np. przy negocjowaniu wynagrodzenia, warunków pracy,

ceny mieszkania, itp.

Producent video

YouTuber

Technical Writer
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Jak ćwiczyć sztukę negocjacji?

Możesz to robić codziennie, zarówno w życiu prywatnym, jak i  zawodowym.

Asertywność to stanowcze egzekwowanie swoich praw. Dobry negocjator

powinien być zdecydowany i  pewny swoich racji. Jeżeli jesteś w niekomfortowej

sytuacji, naucz się odmawiać, stawiać pewne granice i przedstawiać swoje prośby.

Trenuj asertywność

W trakcie rozmów staraj się dowiedzieć lub nauczyć czegoś nowego od swojego

rozmówcy. Umiejętność dobrego słuchania powinna ściśle łączyć się

z  umiejętnością stawiania pytań, które stanowią niezwykle ważny element

negocjacji. Aktywne słuchanie pomaga w  odkryciu intencji rozmówcy i  jego

utajonego celu.

Bądź dobrym słuchaczem

W trakcie dialogu staraj się postawić na miejscu rozmówcy. Wspieraj go dobrym

słowem. Z  badań socjologów wynika, że lepiej powierzyć prowadzenie negocjacji

osobie o  dużej kulturze osobistej i  potrafiącej słuchać niż komuś nadmiernie

pewnemu siebie i agresywnemu.

Ćwicz empatię
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Kim możesz być z umiejętnością negocjowania?

Żeby prześcignąć roboty w  sztuce negocjacji, warto popracować

szczególnie nad empatią i  doradztwem. Chatboty mogą człowieka zastąpić

w konwersacjach i negocjacjach, jednak nie potrafią wczuć się w rolę rozmówcy

i  rozwiązywać skomplikowanych spraw. W  takiej sytuacji chatbot jest łączony

z  live chatem lub bezpośrednio z  konsultantem. Zawody wymagające

negocjowania i zarządzania jeszcze długo pozostaną w rękach ludzi.

Negocjator

Specjalista ds. eksportu/importu

Doradca zawodowy

Specjalista ds. Sprzedaży

Konsultant SAP

Scrum Master
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ROZDZIAŁ TRZECI

Zmiany na rynku pracy oznaczają również, że coraz częściej trzeba będzie

zmieniać pracę. Powoli staje się niemożliwe przepracowanie całego życia

w  jednym zawodzie. Większość ludzi, zgodnie z  prognozami, zmieni swoich

pracodawców, a nawet zawody, co najmniej kilka razy w swoim życiu. Już teraz

osoby świadome nadchodzących zmian dokształca się samodzielnie i  zmienia

branżę.

Do tej pory przeciętny pracownik przepracował w jednym zawodzie 30 lat.

Do 2030 roku będziemy zmieniać zawód średnio co 6 lat, a  dzieci uczące się

w  szkole podstawowej będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

Nowe pokolenie będzie już przyzwyczajone do ciągłej nauki i  pozyskiwania

nowych kompetencji, bo tylko w  ten sposób będzie można pozostać

atrakcyjnym na rynku zawodowym.

Flexible working

16% pracowników co roku dobrowolnie zmienia pracę.
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Którzy Polacy najczęściej zmieniają pracę?

Jeszcze w 2016 roku pracę zmieniało 10% Polaków. Obecnie pracodawcy

tracą 16% pracowników, którzy dobrowolnie odchodzą.

24%

21%

20%17%

16%

15%

12%

Transport, spedycja, 
logistyka (TSL)

Doradztwo 
i usługi prawne

Usługi biznesowe 
BPO/SSC

Handel detaliczny

Branża IT 
i telekomunikacja

Bankowość i ubezpieczenia, 
farmacja i opieka zdrowotna, 

budownictwo

Motoryzacja
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Z jakich powodów zmieniamy pracę?

Raport Randstand z  1 kw. 2019 roku pokazuje, że lepsze wynagrodzenie

nadal jest jedną z  ważniejszych przyczyn zmiany pracy, jednak głównym

powodem jest chęć rozwoju zawodowego. Aby zmienić pracę, pracownicy

dokształcają się sami lub korzystają z programów edukacyjnych w nowej firmie.

Chęć rozwoju zawodowego – 58%

Wyższe wynagrodzenie – 43%

Korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy – 35%
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Wraz z początkiem 2020 roku wszyscy powinniśmy przemyśleć na nowo

swoje podejście do kariery zawodowej i  edukacji. Maszyny staną się

nieodłącznym elementem naszego życia i  w  miarę jak będą zastępować ludzi

w  niektórych czynnościach, ich największy wpływ może pozostać mniej

oczywisty. Sama obecność technologii zmusza do zadania sobie ważnych pytań:

W czym ludzie są nieporównywalnie dobrzy? Na czym polega nasza przewaga?

Gdzie jest moje miejsce obok maszyn i  nowych urządzeń? Czasy, w  których

przepracowało się 20 lat w  jednym miejscu i  jednym zawodzie minęły

bezpowrotnie. Aby zachować pracę w przyszłości, konieczny jest ciągły rozwój

i podwyższanie kompetencji. Jeśli już znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy,

zastanów się, co sprawi, że staniesz się konkurencyjny. Może wystarczy, że

nauczysz się programować, popracujesz nad negocjacjami lub nauczysz się

języka japońskiego? Na szczęście system edukacji zmienia się tak samo

dynamicznie jak rynek pracy, więc w ciągu 9-12 miesięcy możesz zdobyć nowe

kompetencje, a nawet nowy zawód.

Podsumowanie
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O autorze

Uwielbia słowo pisane, a język polski uważa za

najpiękniejszy ze wszystkich. Prywatnie jest

miłośniczką starej motoryzacji, górskich wycieczek

i fitnessu. W Kodilli rozwija się na stanowisku Content

Marketing Specialist.

Paulina Baszak
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