
Technik MECHANIK LOTNICZY

Zadania:

Wykonywanie  obsługi  technicznej  płatowca  i  jego  instalacji  oraz  zespołu  napędowego  statków
powietrznych: wykonywanie obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów; wykonywanie
obsługi liniowej statków powietrznych.

Warunki pracy:

Praca pod dużą presją związaną z odpowiedzialnością za konsekwencje wykonywanych prac, od których
zależy bezpieczeństwo statku powietrznego, a tym samy korzystających z niego ludzi;  w zależności od
miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w firmie indywidualnie lub
zespołowo,  a  wraz  z  nabyciem doświadczenia  zawodowego mogąc nadzorować pracę  małego zespołu;
w normowanym czasie pracy, nieprzekraczającym dziennie 8 godzin, w systemie jedno- i dwuzmianowym;
w pomieszczeniach zamkniętych (hangarze, wnętrzu statków powietrznych); na powietrzu, w zmiennych
warunkach  atmosferycznych,  narażony  na  ujemną  lub  bardzo  wysoką  temperaturę  powietrza,  opady
deszczu,  śniegu;  w  pozycji  stojącej  lub  w  pozycji  wymuszonej  przez  rodzaj  wykonywanych  zadań
zawodowych;  wykonując  często  czynności  monotonne,  nużące,  precyzyjne,  wymagające  przestrzegania
odgórnych  procedur,  instrukcji;  narażony na  zagrożenia  będące  efektem pracy  na  znacznej  wysokości,
oddziaływania hałasu (od startujących i lądujących płatowców, w trakcie próby zespołów napędowych),
kontaktu z narzędziami elektrycznymi (porażenie prądem), czy też z substancjami chemicznymi (płyny,
smary,  paliwo itp.);  z  wykorzystaniem w działalności  zawodowej,  między innymi narzędzi  ślusarskich,
drabinki,  podestów,  nowoczesnych narzędzi  pomiarowych itp.  wspomagających wykonywanie  zadań
zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

W firmach produkujących i remontujących podzespoły, urządzenia dla przemysłu lotniczego, czy też statki
powietrzne;  w warsztatach lotniczych umiejscowionych na terenie aeroklubu,  portu lotniczego,  lotniska
użytku publicznego, lotniska użytku wyłącznego, lotniska wojskowego.

Predyspozycje  :  

Ogólna wydolność fizyczna, ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi,
umożliwiające  ocenę  odległości),  koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  zręczność  palców,
spostrzegawczość ,szybki refleks, uzdolnienia techniczne, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi,
dbałość o jakość pracy, zamiłowanie do ładu i porządku, dokładność, rzetelność, wytrwałość i cierpliwość,
radzenie sobie ze stresem, gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność za działania zawodowe.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" 
ul. Kilińskiego 24a, telefon: 32 231 49 11, sekretariat@zss.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły:   http://zssam-gliwice.pl/     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T7 w ZSS     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Prezentacja_ZSSAM.pdf     

http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/05/Film_promocyjny_zssam.mp4     

https://zssam-gliwice.pl/2018/08/03/technik-mechanik-lotniczy/     
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Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.
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