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Pracovník čerpacej stanice
Charakteristika
Pracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov na pokladni,
predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje tiež
servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich
požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným zákazníkom s
nákupom pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách a
pod.). Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu. Chráni tovar pred
znehodnotením, poškodením a krádežou. Vykonáva
bezhotovostné a hotovostné platby.

Alternatívne názvy
-

Pumpár

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore predavač
Stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná prevádzka - technický tovar

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore strojný mechanik
Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár
Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná prevádzka - chemický tovar

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Text certifikátu:Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle
vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.

Odborná prax
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Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax

Osobnostné predpoklady
-

Komunikatívnosť
Pamäť
Pozornosť
Praktické myslenie
Precíznosť (presnosť)
Sebaovládanie
Spoľahlivosť
Technický talent

bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Sociálny typ
Podnikateľský typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Mzdy v regiónoch
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Slovenská republika

Od
952 Eur
850 Eur
922 Eur
927 Eur
917 Eur
862 Eur
909 Eur

Medián
1030 Eur
949 Eur
984 Eur
1056 Eur
968 Eur
939 Eur
998 Eur

Do
1104 Eur
1142 Eur
1078 Eur
1165 Eur
1071 Eur
1077 Eur
1109 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Manipulácia s bremenami
Psychická pracovná záťaž

čiastočná
čiastočná
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Záťaž chemickými faktormi
Zraková záťaž
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

čiastočná
čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Pracovník čerpacej stanice overuje integritu cien vystaveného tovaru a správnosť regálových etikiet. Umiestňuje
na vybraný tovar ochranné prvky, identifikuje poškodený tovar a zaisťuje jeho nahradenie. Kontroluje dobu
spotreby na tovare a upozorňuje nadriadeného na ich blížiace sa ukončenie. Spolupracuje pri príjme, vyskladnení
a vystavení tovaru na predajnej ploche. Dodržiava predpisy týkajúce sa nakladania s nebezpečnými látkami a
upozorňuje nadriadeného na prípadné nedostatky. Dodržiava interné predpisy (prevádzkový poriadok, pracovný
poriadok, hygienické predpisy, BOZP a PO a iné). Zistené škody a nedostatky na zariadení bezodkladne hlási
nadriadenému. Vykonáva jednoduché úkony na zariadení čerpacej stanice (napr. označenie nefunkčného
stojanu). Kontroluje množstvo pohonných hmôt. Pripravuje pracovisko a pokladňu na otvorenie a uzavretie,
zadáva a účtuje nákup pohonných hmôt, skenuje EAN kódy a kontroluje správnosť ceny v systéme. Na pokladni
používa správne PLU kódy pre výrobky, ktoré nie sú označené EAN kódmi. Predpísaným spôsobom overuje
platnosť bankoviek, peňažných poukážok a kupónov, pri platbe kartou kontroluje ochranné prvky a oprávnenosť
zákazníka podľa platných pokynov. Zaisťuje deaktivovanie bezpečnostných prvkov zaplateného tovaru a
zabezpečuje včasný a presný odvod pokladničnej hotovosti. Vykonáva činnosti súvisiace s inventúrami a
prestavbou danej prevádzky.

Klasifikácie
ISCO-08
5245 Pracovníci čerpacích staníc
SK ISCO-08
5245000 Pracovník čerpacej stanice
Sekcia SK NACE Rev. 2
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov
Divízia SK NACE Rev. 2
45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Európsky kvalifikačný rámec
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