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Kwalifikacje zawodowe

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach
wiejskich.
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik turystyki wiejskiej planuje, organizuje i prowadzi działalność turystyczną obszarów wiejskich.

Prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.

Obsługuje klientów turystyki wiejskiej.

Promuje i sprzedaje imprezy oraz usługi agroturystyczne.

Prowadzi produkcję i hodowlę w gospodarstwie agroturystycznym.

Przygotowuje posiłki klientom gospodarstwa agroturystycznego.

Prowadzi czynności porządkowe w gospodarstwie agroturystycznym.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Technik  turystyki  wiejskiej  powinien  ukończć  technikum  lub  szkołę  policealną  i  zdać  egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, możliwe jest też kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie
w szkole wyższej, np. na kierunku turystyka i rekreacja, rolnictwo bądź geografia.

Od technika turystyki  wiejskiej  wymaga się wiedzy na temat gatunków roślin i  zwierząt,  nawozów
i technik uprawowych, rodzajów gleb i ich właściwości, urządzeń rolniczych i ich obsługi. Na tym
stanowisku niezbędna jest umiejętność czytania map turystycznych oraz znajomość zasad ergonomii,
bhp, HCCP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i stosowanie się do tych zasad.

Technik  turystki  wiejskiej  powinien umieć prowadzić  prace polowe i  hodowlane,  znać zależności
występujące w przyrodzie. W tym zawodzie konieczna jest znajomość zasad identyfikacji i rejestracji
zwierząt  gospodarskich,  zasad  ich  karmienia,  pielęgnowania,  rozrodu,  chorób.  Ważna  jest  też
umiejętność doboru rośliny do warunków klimatyczno-glebowych, znajomość chorób i szkodników
roślin uprawnych. Technik obsługi turystycznej powinien mieć wiedzę w zakresie geografii oraz na
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temat  rodzajów  turystyki.  Istotna  jest  znajomość  prawa  świadczenia  usług  turystycznych,  zasad
i narzędzi marketingu. Ważna w wykonywaniu tego zawodu jest umiejętność posługiwania się językiem
obcym, a także planowania czasu wolnego turystów.

Od technika turystyki  wiejskiej  wymagane są cechy:  komunikatywność,  umiejętność dzielenia  się
wiedzą, swoboda w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i sprawna pamięć. Istotne są także:
odpowiedzialność,  podzielność  uwagi,  poczucie  estetyki,  sprawność  zmysłowa,  dyskrecja
i  asertywność,  a  także  umiejętność  zarządzania  czasem  pracy.

3 Środowisko i charakter pracy

Technik turystyki wiejskiej pracuje samodzielnie, jego czas pracy jest nienormowany. Praca odbywa się
w pomieszczeniach i na powietrzu, w zmiennych warunkach temperaturowych i pogodowych, najczęściej
w  świetle  dziennym.  Praca  wymaga  kondycji  fizycznej  ze  względu  na  częste  przemieszczanie  się
i wielozadaniowość. Czynności zawodowe są wykonywane na miejscu obiektu agroturystycznego. W tym
zawodzie ze względu na prace przy użyciu środków chemicznych, np. do nawożenia, narzędzi i urządzeń
rolniczych występuje ryzyko alergii wziewnych, skórnych i urazów mechanicznych.


