
Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zadania:

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych: wykonywanie przeglądów podzespołów
i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowanie stanu technicznego podzespołów
i  zespołów  pojazdów  samochodowych,  wykonywanie napraw  pojazdów  samochodowych.  Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: diagnozowanie stanu technicznego pojazdów
samochodowych,  obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych, organizowanie i nadzorowanie
procesu  obsługi  pojazdów  samochodowych,  przeprowadzanie  badań  technicznych  pojazdów
samochodowych.

Warunki pracy:

Praca indywidualnie pod nadzorem przełożonego; wykonując czynności rutynowe, według procedur, ale
również  nietypowe  wynikające  ze  specyfiki  usterek;  w  pomieszczeniach  zamkniętych  –  halach
warsztatowych;  najczęściej  w  systemie  jedno-  lub  dwuzmianowym,  w  przypadku  zleceń  –  czas
nienormowany;  używając  sprzętu  komputerowego  i  specjalistycznych  narzędzi;  czasami  przy  słabym
oświetleniu i ogrzewaniu.

Możliwości zatrudnienia:

W fabrykach motoryzacyjnych; w salonach sprzedaży samochodów; w firmach zajmujących się obrotem
częściami  samochodowymi;  w  firmach  zajmujących  się  serwisami  samochodowymi  (autoryzowane
serwisy); w warsztatach samochodowych; na stacji diagnostycznej; w firmach transportowych; w firmach
zajmujących  się  likwidacją  i  recyklingiem  pojazdów  samochodowych;  w  zakładach  komunikacji
publicznej; we własnej firmie. 

Predyspozycje  :  

Łatwość  nawiązywania  kontaktu  z  ludźmi,  ogólna  sprawność  fizyczna  oraz  dobry  wzrok  i  słuch,
dokładność  i  rzetelność,  umiejętność  pracy  w  narzuconym tempie,  operatywność  i  skuteczność,  dobra
sprawność fizyczna,  odpowiedzialność,  zdolności  manualne,  zainteresowania motoryzacyjne i  zdolności
techniczne, zdolność koncentracji uwagi, zarządzanie małymi zespołami, gotowość do pracy w szybkim
tempie i według procedur, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

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-pojazdow-samochodowych/     

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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