
Technik ELEKTRYK
Zadania:

Montaż,  uruchamianie  i  konserwacja  instalacji,  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych:  wykonywanie
i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie
maszyn  i  urządzeń  elektrycznych  na  podstawie  dokumentacji  technicznej,  wykonywanie konserwacji
instalacji,  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych.  Eksploatacja  maszyn,  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych:
eksploatowanie instalacji elektrycznych, eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Warunki pracy:

Praca w zespole lub indywidualnie,  w pomieszczeniach zamkniętych – warsztatach lub halach maszyn,
czasem  w  hałasie,  8  godzin  w  trybie  zmianowym,  z  możliwymi  nadgodzinami.  Wykonując  działania
wymagające rozwiązywania problemów technicznych, w tym również przy urządzeniach pod napięciem
elektrycznym. Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją
urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku  dozoru  i/lub  eksploatacji  (w  zakresie  obsługi,  konserwacji,
remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym),  dotyczącym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

Możliwości zatrudnienia:

Zakłady przemysłowe, firmy usługowe (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia
elektryczne  oraz  sprzęt  elektryczny  powszechnego  użytku),  zakłady energetyczne  i  elektrownie;
przedsiębiorstwa  produkujące i  eksploatujących  maszyny  oraz  urządzenia  elektroenergetyczne; firmy
branży budowlanej zajmujący się kompleksowym wykonawstwem budynków; firmy branży elektrycznej,
zakłady świadczące usługi naprawy instalacji elektrycznych; własna firma.

Predyspozycje  :  

Odporność  na  stres,  cierpliwość,  dokładność,  kreatywność,  spostrzegawczość,  wysoka  sprawność
manualna,  zainteresowania  techniczne,  wyobraźnia  przestrzenna,  koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  brak
lęku przed wysokością, zmysł równowagi, wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność podejmowania
decyzji,  zarządzanie  małymi  zespołami,  planowanie  pracy  własnej  i  zespołowej,  podzielność  uwagi,
gotowość  do  ciągłej  nauki  i  nabywania  nowych  umiejętności,  gotowość  do  pracy  w szybkim tempie,
gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
ul. Chorzowska 5, telefon: 32 230 68 31, sekretariat@zsti.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zsti.gliwice.pl 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T1 w ZSTI     
Materiał udostępniany przez szkolę:

https://targi.zsti.me/

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności
ul. Warszawska 35, telefon: 32 231-36-12, sekretariat@zsl.gliwice.pl
Strona internetowa szkoły: https://zsl.gliwice.pl/ 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T3 w ZSŁ
Materiał udostępniany przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf 

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:

https://targi.zsti.me/
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-3-w-zespole-szkol-lacznosci
https://zsl.gliwice.pl/
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/szkoly-ponadpodstawowe-technika-zespoly-szkol-ogolnoksztalcacych/technikum-nr-1-w-zespole
http://www.zsti.gliwice.pl/
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