Planuj¹c karierê

Pomoc uzyskasz

zawodow¹:

w wyspecjalizowanych
jednostkach:

• pomyœl, co lubisz robiæ,
• ustal, jakie posiadasz umiejêtnoœci,
• zastanów siê, jakie masz
zdolnoœci i predyspozycje,
• uwzglêdnij, jak spêdzasz
swój czas wolny,
• weŸ pod uwagê ulubione
przedmioty w szkole,
• nie zapomnij o swoim hobby,
• rozejrzyj siê na rynku pracy,
• odpowiedz sobie

KIM CHCESZ BYÆ ZA 10 LAT?

• Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP:
- Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej,
- M³odzie¿owe Biuro Pracy,
- Klub Pracy OHP,
• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
• Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej,
• SZOK (Szkolny Oœrodek Kariery),
• Powiatowy Urz¹d Pracy,
• Klub Pracy (przy Powiatowym
Urzêdzie Pracy, Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie i instytucjach
pozarz¹dowych),

• Gminne Centrum Informacji,
• Akademickie Biuro Karier,
• Prywatna Agencja Poœrednictwa
Pracy.
OdwiedŸ równie¿ strony internetowe:
www.1praca.gov.pl
www.mgip.gov.pl

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Publikacja sfinansowana ze œrodków
Rz¹dowego Programu
"Pierwsza Praca"
w ramach realizacji projektu
Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl
Informacja o zawodzie

Pilot
wycieczek

Funkcje i zadania:

Predyspozycje do zawodu:

• Nadzoruje realizacjê za³o¿onego programu
pobytu lub objazdu turystycznego, przygotowanego przez biuro podró¿y i zaakceptowanego przez jej uczestników;

• samodzielnoœæ i umiejêtnoœæ organizacji
pracy;
•komunikatywnoœæ: kontakty z innymi
ludŸmi s¹ bardzo intensywne i niezbêdne;

• Sprawuje opiekê nad uczestnikami imprezy przyjazdowej (pilotowanie turystów zagranicznych) oraz wyjazdowej (pilotowanie
turystów krajowych);

• odpornoœæ psychiczna: cech¹ pracy pilota
wycieczek jest ryzyko powstawania sytuacji
konfliktowych;

• Zobowi¹zany jest do sta³ej opieki nad grup¹ i ci¹g³ego informowania uczestników
o wszystkich szczegó³ach wycieczki;

• cierpliwoœæ: musi wci¹¿ odpowiadaæ na
wiele pytañ uczestników wycieczki i czêsto
wystêpowaæ w roli ich doradcy;

• Pilot jest tzw. "administratorem" wycieczki:
sprawuje pieczê nad wszystkimi dokumentami wyjazdowymi, takimi jak bilety czy
vouchery;

• erudycja: niezbêdna jest znajomoœæ
jêzyków obcych (oraz orientacja w wielu
innych dziedzinach, takich jak: historia,
kultura i sztuka, geografia, polityka);

•Reprezentuje grupê w miejscach jej
pobytu, np. w hotelach, restauracjach,
galeriach, muzeach;

• odpowiedzialnoœæ: odpowiada nie tylko za
bezpieczeñstwo i zdrowie uczestników
wycieczek, ale równie¿ za finanse, gdy¿
dysponuje funduszem na realizacjê wycieczek;

• Zapoznaje uczestników imprezy z histori¹,
kultur¹, zabytkami i innymi wartoœciami
kraju, w którym siê znajduje;
• Dba o dobre imiê organizatora imprezy,
a uczestnikom gwarantuje mi³y i ciekawy
sposób spêdzenia czasu.

Mo¿liwoœci zdobycia
zawodu:
• niezbêdne jest wykszta³cenie co najmniej
œrednie;
• wymagane jest ukoñczenie specjalistycznego kursu dla pilotów wycieczek;
• konieczna jest bieg³a znajomoœæ jêzyków
obcych, w szczególnoœci jêzyka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego,
hiszpañskiego, w³oskiego lub innych.

• dobry stan zdrowia: pilot wycieczek
pracuje czêsto powy¿ej 12 godzin. Praca
mo¿e odbywaæ siê zarówno w dzieñ jak
i w nocy.

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz
w teczce informacji o zawodzie

