


Czym jest
EuroSkills?

EuroSkills to największe w Europie zawody młodych profesjonalistów. W ponad 
50  konkurencjach udział biorą zawodnicy z 31 krajów. Konkurs jest skupiony wokół 
6 obszarów zawodowych: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i  in-
żynieria, technologia budownictwa, transport  i logistyka, usługi społeczne i osobiste, 
sztuka i moda. 

W przyszłym roku, po raz pierwszy mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce w 2023 r. – 
miejscem spotkania będzie Gdańsk. 

Polscy zawodnicy brali udział dotychczas w dwóch poprzednich edycjach EuroSkills 
w Budapeszcie (2018) i w Graz (2021) zdobywając łącznie 3 medale w konkurencjach: 
gotowanie, florystyka i spawanie, a teraz mają niepowtarzalną okazję zostać mistrzem 
Europy we własnym kraju. Ponadto, w 2019 z konkursu WorldSkills Kazan drużyna wró-
ciła ze srebrnym medalem zdobytym przez zawodnika w konkurencji gotowanie. 
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Rola WORKSHOP MANAGER/
KIEROWNIKA WARSZTATU

1. Kierownik warsztatu to osoba posiadająca kwa-
lifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej 
zadaniem jest pomoc Ekspertom w przeprowa-
dzeniu konkursu umiejętności.

2. Gospodarz Konkursu wyznacza kierownika 
warsztatu dla każdej dyscypliny/konkurencji.

3. Obowiązki przed konkursem:

– Przygotowanie planu powierzchni konkurencji 
uwzgledniającej właściwe oświetlenie, przyłą-
cza, kanalizację itp.

– Opracowanie listy infrastruktury dla konku-
rencji uwzględniającej niezbędny sprzęt ciężki, 
narzędzia, podstawową ochronę bhp;

– Przygotowanie zasad bezpieczeństwa dot. 
stroju i zachowania na stanowisku;

4. Obowiązki w trakcie konkursu:

– Kierownicy warsztatów są w stałym kontakcie 
z Organizatorem i Głównym Ekspertem przed 
i w trakcie konkursu. Są nieocenionym wspar-
ciem w kontekście realizacji zadań konkurso-
wych w obrębie swoich konkurencji;

– Kierownik warsztatu musi być obecny na tere-
nie warsztatu od momentu rozpoczęcia przez 
Ekspertów przygotowań do Konkursu oraz 
przez cały czas trwania Konkursu, do czasu za-
kończenia wszystkich ocen i innych zadań Eks-
pertów;

– Zachowanie kierownika warsztatu wobec za-
wodników musi być neutralne i konsekwent-
ne. Nie może on uczestniczyć w dyskusjach 
na temat wyboru i oceny projektu testowego. 
Niemniej jednak Jury może skonsultować się 
z kierownikiem warsztatu, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Kierownik warsztatu będzie miał 
dostęp do ograniczonych i wcześniejszych in-
formacji związanych z projektem testowym. 
W związku z tym kierownicy warsztatów będą 
objęci klauzulą o zaufaniu poufności;

– Kierownik Warsztatu i Asystent Kierowni-
ka Warsztatu jest odpowiedzialny za instala-
cje warsztatowe, przygotowanie materiałów, 
bezpieczeństwo warsztatu, zdrowie, bezpie-
czeństwo i środowisko oraz ogólny porządek 
i schludność obszaru warsztatowego;

– Organizator Konkursu może wyznaczyć asy-
stenta(-ów), który będzie przestrzegał tych sa-
mych zasad co Kierownik Warsztatu;

5. Po konkursie:
– Kierownik Warsztatu uczestniczy w demontażu;

Opis stanowiska oraz zakres odpowiedzialności:



WYMAGANIA

· Posiadanie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie.

· Bardzo dobra znajomość branży, trendów rozwojowych i nowinek 
technicznych w danym zawodzie.

· Umiejętności organizacyjne i logistyczne.

· Umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych.

· Umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w mowie i piśmie.

· Umiejętność korzystania z komputera, excela.

· Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z udziałem lub organizacją 
targów branżowych, wydarzeń wystawienniczych, konkursów i turniejów 
branżowych, olimpiad zawodowych.



• Administracja systemami 
sieciowymi IT

• Technologie internetowe 
i rozwojowe

• Oprogramowanie IT 
dla biznesu

• Mechatronika
• Inżynieria mechaniczna 

CAD
• Integracja robotów 

przemysłowych
• Frezowanie CNC
• Spawalnictwo

• Tłoczenie CNC
• Sterowanie przemysłowe
• Przemysł 4.0
• Elektronika
• Robotyka mobilna
• Technologia laboratorium 

chemicznego

• Cukiernictwo
• Gotowanie
• Piekarstwo
• Obsługa gości 

hotelowych
• Zabiegi kosmetyczne
• Serwis restauracyjny

• Opieka zdrowotna
• Rzeźnictwo
• Fryzjerstwo
• Wyzwania zespołu 

ds. przedsiębiorczości 
i rozwoju biznesu

• Sprzedaż detaliczna

• Naprawa karoserii 
samochodowych

• Malowanie samochodów
• Mechanika pojazdów 

rolniczych i budowlanych
• Mechanika samochodowa

• Grafika komputerowa
• Florystyka
• Technologia Mody
• Visual Merchandising

KONKURENCJE

Jako Kierownik Warsztatów będziesz towarzyszyć i nadzorować przebieg poszczególnych kon-
kurencji podczas EuroSkills 2023 Gdańsk. Poniżej znajdziesz dokładną listę zawodów obecnych 
na EuroSkills 2023 Gdańsk.

• Stolarstwo
• Tynkarstwo i sucha 

zabudowa
• Ciesielstwo
• Chłodnictwo 

i klimatyzacja
• Układanie podłóg
• Kamieniarstwo 

architektoniczne

• Budownictwo Cyfrowe
• Technologie konstrukcji 

stalowych
• Dekarstwo
• Ciężkie konstrukcje 

budowlane
• Meblarstwo
• Murarstwo
• Układanie płytek i podłóg

• Architektura krajobrazu
• Instalacje sanitarne 

i grzewcze
• Instalacje elektryczne
• Malowanie i dekoracje

1 
TECHNOLOGIA 
BUDOWLANA

3 
PRODUKCJA  
I INŻYNIERIA

4 
USŁUGI  

SPOŁECZNE 
I OSOBISTE

5 
TRANSPORT  
I LOGISTYKA

6 
SZTUKA  
I MODA

2 
TECHNOLOGIA 

INFORMACYJNA
I KOMUNIKACYJNA



DANE KONTAKTOWE

Worldskills Poland
al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa

www.worldskillspoland.org.pl

agrabowski@frse.org.pl

tel. 572-674-633

Odezwij się do nas – odpowiemy!
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