Wielka Mapa Zawodów STEM
Technik medyczny
Specjalista ds. zaangażowania w życie lokalne
Technik mikrobiolog,
Pracownik laboratorium badawczego
Inspektor ds. bioróżnorodności
Pracownik organizacji zajmującej się ochroną przyrody
Asystent ds. badań
Pracownik naukowy
Pracownik ośrodka biotechnologicznego
Strażnik leśny
Specjalista w zakresie rolnictwa
Asystent w służbie zdrowia
Akwarysta
Pracownik parku zoologicznego
Rehabilitant zwierząt
Behawiorysta zwierząt
Architekt krajobrazu

Mikrobiologia
Toksykologia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nauki o morzu
Filmowanie dzikiej przyrody
Nauczanie na poziomie szkolnictwa średniego,
Nauczanie na poziomie szkolnictwa podstawowego,
Nauki weterynaryjne
Pielęgniarz dyplomowany/pielęgniarka dyplomowana

Kartograf
Bioinżynier
Bioinżynier żywności i środowiska wodnego
Chemik fizyczny
Pracownik zakładu chemii kosmetycznej
Specjalista od eksploatacji mórz i oceanów
Badacz naukowy, producent żywności
Chemik formulator,
Producent farb i lakierów
Technolog produkcji, producent olejów
Technolog, producent samochodów
Konsultant informatyk
Analityk ds. energii, dostawca energii
Analityk ds. bezpieczeństwa

Kartograf
Geofizyk
Geoanalityk
Geodeta
Specjalista ds. gospodarki odpadami i rekultywacją terenów zdegradowanych
Analityk zmian klimatycznych
Zarządca środowiskiem naturalnym
Wulkanolog
Specjalista ds. planowania urbanistycznego
Specjalista ds. zarządzania terenami przybrzeżnymi
Ekspert i specjalista w administracji państwowej i samorządowej,
Ekspert w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
Lonsultant planów zagospodarowania przestrzennego,
Doradca w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
Nauczyciel geografii i przedmiotów pokrewnych

Specjalista ds. zrównoważonych
technologii chemicznych
Specjalista nanonauki
Technolog ochrony środowiska
Nauczyciel na poziomie szkolnictwa
średniego
Pracownik medyczny

Geolog
Specjalista ds. wycinki
Programista Web
Analityk ryzyka biznesowego
Analityk rynkowy
Analityk GIS
Technik laboratoryjny
Pracownik fundacji ochrony przyrody
Leśnik
Inżynier środowiska

Fizyk
Fizyk pomiarowy
Specjalista w technologii nagrzewnic
Nanotechnolog
Ekonofizyk
Operator CNC
Programista
Specjalista ds. odnawialnych źródełi energii.
Specjalista ds. zaawansowanych materiałów kompozytowych
Nauczyciel fizyki i przedmiotów pokrewnych

Fizyk ds. rozwoju w naftowej
spółce serwisowej
Fizyk reaktorowy
Inżynier ds. transmisji
Analityk ds. bezpieczeństwa w
firmie informatycznej
Konsultant transportowy,
Rzecznik patentowy
Analityk, producent żywności
Psycholog sportowy
Konsultant ds. zarządzanie
zasobami ludzkimi
Dietetyk
Biomechnik sportu
Komentator sportowy
Manager klubu
Selekcjoner

Manager projektu, firma transportowa
Specjalista ds. umów (bio-contract officer)
Wykładowca uczelni wyższej
Urzędnik ds. rozwoju społeczności
Projektant stron internetowych
Informatyk
Analityk inwestycyjny
Analityk cenowy
Aktuariusz
Konsultant techniczny
Asystent w służbie zdrowia
Asystent finansowy, firma doradcza w dziedzinie energetyki

Biologia
Chemia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Teleinformatyka

Matematyka

Przetwarzanie danych
Geografia

Informatyka

Matematyka
stosowana

Inżynieria lądowa

Matematyka

Fizyka
Ekonomia
Historia
Statystyka
Socjologia

Kierownik projektów budowalnych
Architekt techniczny
Inżynier budowlany
Inżynier projektu
Kosztorysant,
Technik architekt

Architektura

Sztuka i wzornictwo

Elektronika

Informatyk
Grafik komputerowy
specjalista techniczny - robotyk
Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji
Administrator baz danych
Administrator bezpieczeństwa informacji
Administrator danych osobowych
Administrator sieci informatycznej
Data scientist

Nauki o sporcie

Biznes

Technologie
projektowe

e

Inżynieria elektryczna i
elektroniczna
Inżynieria mechaniczna

Urbanista
Architekt
Geotechnik
Hydrolog
Mechanik konstrukcji
Specjalista ds. gospodarki wodnej
i środowiskowej
Inżynier drewna
Inżynier trzęsień ziemi

Elektrotechnik
Elektroenergetyk
Specjalista ds. monitoringu i diagnostyki
urządzeń
Technik wysokich napięć
Konsultant ds. bezpieczeństwa
użytkowania urządzeń elektrycznych
Inżynier

Ekonomia
Geografia
Finanse
i rachunkowość

Inżynier
Inżynieria podwodny
Specjalista ds. bodowy i eksploatacji maszyn
Specjalista ds. systemów lotniczych
Specjalista ds. systemów odnawialnych,
recyclingu
Technolog ochrony środowiska

Psychologia

Ekonomista
Księgowy
Specjalista ds. polityki gospodarczej
Doradca finansowy
Biegły analityk finansowy
Psycholog
Psychoanalityk
Analityk badań medycznych
Psycholog organizacji
Specjalista ds. neuroobrazowania
Kognitywistyk
Analityk mediów
Analityk zachowań konsumenckich

Manager ds. rozwoju działalności
Terapeuta zajęciowy
Pracownik ośrodka zdrowia psychicznego
Referent ds. edukacji
Pracownik socjalny
Psycholog w zakładzie karnym
Pracownik fundacji ds. zdrowia psychicznego
Pracownik ds. pomocy osobom wychodzącym z nałogów
Specjalista ds. mediów społecznościowych,
Specjalista ds. marketingu, firma szkoleniowa
Analityk badań marketingowych

Inżynier oprogramowania
Analityk techniczny
Pracownik firmy telekomunikacyjnej
Analityk biznesowy
Ilustrator
Tester ds. technicznych, dostawca rozwiązań
z dziedziny energetyki
Tester gier
Technik teleinformatyk
Webmaster
Naukowiec, uczelnia wyższa
Producent gier komputerowych
Programista
Programista gier

Fizyka

Chemia

Psychologia

Matematyk
Doktor matematyki stosowanej
fFzyk teoretyczna
Doktor nauk komputerowych
Matematyk finansowy
Doradca finansowy
Ekonomista
Statystyk
Astronauta i inżynier kosmiczny
Nauczyciel matematyki i
przedmiotów pokrewnych
Biegły analityk finansowy

Nauki fizyczne
i geograficzne

Geologia

Doradca sportowy
Fizjoterapeuta
Nauczyciel WF
Fizjolog
Analityk finansowy
Urzędnik ds. sportu, rada gminy
Trener na siłowni
Analityk meczów
Trener osobisty
Opiekun
Administrator klubu sporotwego
Referent ds. dokumentacji medycznej

Księgowy
Analityk gospodarczo-finansowy
Doradca podatkowy
Dyrektor finansowy
Analityk finansowy
Pracownik HR
Bankier inwestycyjny

Kartograf
Geofizyk
Geoanalityk
Geodeta
Specjalista ds.
zarządzania środowiskiem
Specjalista ds.
bezpieczeństwa globalnego

Pracownik socjalny
Audytor ds. odzyskiwania zysku
Konsultant ds. ubezpieczeń
Analityk łańcucha dostaw
Asystent ds. sprzedaży i marketingu

Inżynier budowy
Inżynier usług
Inżynier transportu
Geodeta
Inżynier projektu w firmie budowlanej
Inżynier rurociągó w, firmie naftowej
Podwodny inżynier
Analityk finansowy
Analityk zajmujący się doradztwem gospodarczym
Zaopatrzeniowiec, służba zdrowia
Doradca ds. polityki, rząd
Administrator IT, bank
Specjalista ds. ropy naftowej
Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Technolog ochrony środowiska

Inżynier projektant, firma informatyczna
Inżynier, producent samochodów
Inżynier, dostawca urządzeń do uzdatniania powietrza i gazów
Nauczyciel fizyki
Programista
Inżynier oprogramowania
Analityk inwestycyjny
Analityk biznesowy firmy energetycznej
Projektant automatów publicznych (np. napędów w bankomatach,
automatach z biletami itp.)
Zarządca sieciami bezprzewodowymi
Producent sprzętów madycznych
Specjalista ds. instalacji elektrycznej pojazdów

Kierownik zespołów ludzkich w przemyśle oraz
jednostkach gospodarczych
Dyplomowany inżynier mechanik specjalizujący się
w technologiach jądrowych
Pracownik obsługujący specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe
Doradca techniczno-ekonomiczny w zakresie doboru materiałów
Technik w spółce naftowej
Inżynier ds. integracji,
Inżynier rurociągów podmorskich
Pracownik wspomagający projektowanie materiałowe i
technologiczne w przemyśle

Manager ds. strategicznych podwykonawców
Kierownik finansowy w instytucji rządowej
Analityk danych, dostawca usług informatycznych
Analityk ESG,
Analityl giełdowy
Bankier inwestycyjny
Specjalista ds. ekonomii w banku
Analityk łańcucha dostaw
Asystent cyfrowy
Badacz
Asystent audytora
Pracownik HR
Doradca ds. finansowania nieruchomości

Manager regionu
Nauczyciel
Rekruter
Specjalista ds. bezpieczeństwa żywności
Specjalista ds. zarządzania terenami przybrzeżnymi
Ekspert i specjalista w administracji państwowej i samorządowej
Pracownik ośrodka meteorologicznego
Urbanista - planowanie miejskie
i zagospodarowanie nieruchomości
Doradca ds. aarządzania terenami przybrzeżnymi

Architekt
Urbanista
Ruralista
Specjalista ds. planowania
przestrzennego
Informatyk
Historyk sztuki
Architekt ogrodów
Architekt krajobrazów
Projektant wnętrz
Grafik komputerowy
Inżynier lądowy
Scenograf

