
Teleinformatyk

Informacja o zawodzie

Planuj¹c karierê 

zawodow¹:

• 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?

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

Pomoc uzyskasz 

w wyspecjalizowanych 

jednostkach:

• 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



Funkcje i zadania:

   Teleinformatyk nale¿y do grupy zawodów 

bran¿y IT (informatyka i telekomunikacja). 

Specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych 

z transmisj¹ danych i Internetem. Zajmuje siê 

budow¹ sieci teleinformatycznych. Jednak jego 

mo¿liwoœci daleko wykraczaj¹ poza umiejêtnoœæ 

"uk³adania i pod³¹czania kabelków"; posiada 

szerok¹ wiedzê w zakresie systemów okablo-

wania strukturalnego, oprogramowania i proto-

ko³ów sieciowych, technik komunikacyjnych 

i wielu produktów sieciowych, tak dobieranych, 

aby zapewnia³y poprawne wspó³dzia³anie wszy-

stkich elementów systemu sieciowego.

G³ówne zadania teleinformatyka:

• montuje komputery, instaluje w nich systemy 

operacyjne i oprogramowanie; diagnozuje stan 

techniczny komputerów, naprawia i moder-

nizuje komputery;
• projektuje, buduje i uruchamia sieci kom-

puterowe dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 

/LAN / MAN / WAN/, instaluje oprogramowania 

sieciowe na serwerach; pod³¹cza sieci lokalne 

do Internetu;
• dba o bezpieczeñstwo informacji w sieciach 

komputerowych oraz ochrania przed zawiruso-

waniem komputerów i sieci, wdra¿a zabezpie-

czenia sieciowe w oparciu o systemy kontroli 

dostêpu, systemy firewall, systemy szyfrowania 

i systemy budowy wirtualnych sieci prywatnych 

VPN;
• montuje ³¹cza teletransmisyjne oraz podze-

spo³y i urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad sieci 

teleinformatycznej;

• obs³uguje i eksploatuje urz¹dzenia sieci 

teletransmisyjnych, konserwuje urz¹dzenia 

sieciowe;
• sprawdza stan techniczny ³¹czy transmisyj-

nych oraz urz¹dzeñ i podzespo³ów wchodz¹-

cych w sk³ad sieci;
• instaluje oprogramowania i uruchamia 

telefony komórkowe; prowadzi ich naprawê lub 

modernizacjê;
• weryfikuje produkty i us³ugi pod wzglêdem 

oceny zgodnoœci CE i spe³niania wymagañ 

dyrektyw.

Predyspozycje do zawodu:

Wymagania psychofizyczne:

• zainteresowanie informatyk¹ i komunika-
cj¹ sieciow¹,

• wyobraŸnia techniczna i konstrukcyjna,

• gotowoœæ do wykonywania prac trudnych,

• poczucie dyscypliny i odpowiedzialnoœci,

• zdolnoœæ koncentracji, spostrzegawczoœæ 
i podzielnoœæ uwagi,

• umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem ,

• zami³owanie do dok³adnej pracy, ³adu 
i systematycznoœci,

• umiejêtnoœæ myœlenia analitycznego,

• gotowoœæ do sta³ego dokszta³cania,

• wskazana jest znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego.

Mo¿liwoœci zdobycia 
zawodu:

   Ukoñczenie technikum lub szko³y police-

alnej o kierunku teleinformatyka. Warto te¿ 

pomyœleæ o studiach wy¿szych. Uczelnie 

coraz czêœciej wprowadzaj¹ teleinformatykê 

jako specjalizacjê na wydzia³ach techni-

cznych, takich jak: elektronika, informatyka 

lub telekomunikacja.

Teleinformatyk mo¿e byæ zatrudniony w:

• przedsiêbiorstwach korzystaj¹cych z infor-

macji w formie elektronicznej;
• w firmach montuj¹cych i sprzedaj¹cych 

komputery;
• w organach administracji publicznej 

i przedsiêbiorstwach eksploatuj¹cych syste-

my teleinformatyczne;
• firmach œwiadcz¹cych us³ugi teleinfor-

matyczne w zakresie telekomunikacji oraz 

budowy i eksploatacji systemów teleinfor-

matycznych;
• ró¿nych jednostkach, na stanowisku 

administratora sieci komputerowych;
• firmach projektuj¹cych i wdra¿aj¹cych 

nowoczesne rozwi¹zania teleinformatyczne;
• w firmach montuj¹cych i naprawiaj¹cych 

telefony komórkowe.

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 
w teczce informacji o zawodzie
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