
Nowe zawody na rynku pracy, które 
łączą kilka obszarów wiedzy 

Space farmer – (kosmiczny farmer) – zajmuje się uprawą roślin na 

różnych planetach, stacjach kosmicznych i innych obiektach 

pozaziemskich. Musi dobrze znać się na uprawianiu roślin, które 

mogą rosnąć w innych warunkach niż ziemska grawitacja. Zawód 

ten łączy takie kierunki jak: ogrodnictwo, biotechnologia, 

mikrobiologia, chemia, informatyka, gleboznawstwo, ekonomia i 

organizacja produkcji ogrodniczej. 

 

HR Business Partner – wspólnie z innymi menedżerami uczestniczy 

w rozwoju firmy. Podpowiada zarządowi pomysły efektywnego 

zarządzania zespołem pracowników, prowadzenia komunikacji z 

kontrahentami, zwiększania zysków firmy. Łączy wiedzę z zakresu 

kierowania ludźmi w organizacji, ekonomii, informatyki, ergonomii 

pracy, przepisów prawa. BHP, ochrony środowiska. 

 

Antywindykator – pomaga osobom, które mają kłopoty w spłaceniu 

swoich długów porozumieć się z bankiem, wierzycielami lub firmami 

windykacyjnymi. Negocjuje w imieniu klienta. 

Pomaga przeprowadzać restrukturyzację długów. Łączy wiedzę o 

społeczeństwie, historię, prawo, prawo pracy, ekonomię, finanse, 

psychologię. 

 

Doradca medyczny – posiada kompletną wiedzę medyczną o 

lekach produkowanych przez firmę farmaceutyczną. Prezentuje dane 

medyczne, badania kliniczne, pokazuje skuteczność preparatów i 

produkowanych leków. Łączy wiedzę z biologii, chemii, matematyki, 

medycyny, biotechnologii, farmacji. 

 

Specjaliści, którzy próbują przewidzieć przyszłość rynku pracy 

jednogłośnie podkreślają, że świat pracy będzie doceniał te osoby, 

które będą potrafiły zmieniać branżę – uczyć się, ale i 

wykorzystywać nadarzające się okazje. Obecna rzeczywistość 

zmienia się błyskawicznie, dlatego żaden zawód nie zagwarantuje 



zatrudnienia od ukończenia uniwersytetu po emeryturę. Przyszłość 

będzie należała do tych, którzy oprócz opanowania jakiejś konkretnej 

dziedziny wiedzy, będą posiadali szeroko rozwinięte kompetencje 

przyszłości oraz nie będą się obawiać nowych technologii. 
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Marzena Jasińska 
Trener, dyplomowany coach, doradca rodzinny. Od lat wspiera rodziców w konsultacjach 

indywidualnych oraz warsztatach psychoedukacyjnych. Swoją pracę opiera na filozofii Jespera 

Juula, założeniach Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia Bez Przemocy. Specjalizuje się w 

zakresie neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Ekspert rozwoju osobistego, komunikacji, 

negocjacji. W swojej pracy zajmuje się także tematyką mediacji szkolnych, procesów grupowych, 

zarządzania zmianą w organizacji i zarządzania zespołem. Prywatnie mama dwóch dorosłych 

synów. 


