
 

Charakterystyka zawodu 

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności pozwalają na 

zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz  na prowadzenie działalności 

gospodarczej na własny rachunek. 

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania 

problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. 

Zajmuje się on  między innymi planowaniem, organizowaniem pracy w firmie, prowadzeniem sekretariatu, 

marketingiem, rekrutacją pracowników. Powierzane są mu również prace związane z prowadzeniem spraw kadrowo-

płacowych, obliczaniem podatków czy fakturowaniem transakcji. 

Sylwetka kandydata 

Technik ekonomista powinien charakteryzować się takimi cechami jak: 

 sumienność 

 dokładność i systematyczność 

 kreatywność 

 odporność na stres 

 otwartość na zmiany 

 umiejętność pracy w zespole 

 zdolność do samodzielnego i ciągłego dokształcania 

Przeciwwskazania zdrowotne 

Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być duża wada 

wzroku 

Zdobywane umiejętności zawodowe 

Absolwent technika ekonomisty jest przygotowany w szczególności do: 

 prowadzenia sekretariatu 

 sporządzania dokumentacji biurowej, magazynowej oraz procesu sprzedaży  

 prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy 

Technik ekonomista 



 sporządzania dokumentacji kadrowej 

 obliczania wynagrodzeń oraz składek  ZUS 

 prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych  

 obliczania podatków 

 sporządzania biznesplanu 

 prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami  

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Zawód technik ekonomista składa się z dwóch kwalifikacji 

EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

Po zdaniu egzaminu z tych kwalifikacji absolwent zdobywa zawód technik ekonomista. 

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent kierunku technik ekonomista może pracować w każdym przedsiębiorstwie, gdyż wszędzie wykonywane są 

prace biurowe, a w szczególności: 

 urzędach gminy 

 starostwach 

 urzędach skarbowych 

 zakładzie ubezpieczeń społecznych 

 bankach 

 firmach ubezpieczeniowych 

 w działach kadr i płac firm z każdej branży 

 sekretariatach różnych przedsiębiorstw np. spółek handlowych 

Możliwości dalszego kształcenia 

Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i dlatego absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej 

na wszystkich kierunkach, między innymi: 

 finanse publiczne 

 rachunkowość i finanse 

 prawo 

 doradztwo podatkowe 

 analityka gospodarcza 

 ekonomia 

 administracja 

 bankowość  

 fundusze europejskie 

 zarządzanie 

 

 


