Nazwa:

Kierowca mechanik

Kod:

832201

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów
samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub
towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu
utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres
jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy
podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub
wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego
umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie
Synteza:
odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do
wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych
kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie
oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych
lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych
osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy
przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik
wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed
uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed
zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w
zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.
Zadania
• organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z
zawodowe:
uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
• planowanie optymalnej trasy przejazdu;
• kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
• udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków
drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji,
wypadku);
• prowadzenie dokumentacji pojazdu;
• prowadzenie dokumentacji przewozowej;
• wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów
samochodowych;
• prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy
pojazdów samochodowych.
Kierowca mechanik powinien posiadać przynajmniej wykształcenie
zasadnicze, preferowany kierunek samochodowy, a zwłaszcza zawody:
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Elektromechanik pojazdów samochodowych. Powinien również posiadać
prawo jazdy minimum kategorii B. W świadczeniu usług przewozowych
innymi rodzajami pojazdów niezbędne mogą okazać się dodatkowe
badania lekarskie lub zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych
kursów organizowanych przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki
szkoleniowe i inne instytucje prowadzące szkolenia kierowców. W
przypadku wykonywania pracy w firmach świadczących usługi w

transporcie międzynarodowym niezbędna może być znajomość języka
obcego. Ponadto zawód kierowcy mechanika jest zawodem, którego
wykonywanie jest regulowane licznymi przepisami prawa krajowego i
międzynarodowego.
Dodatkowe
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.
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