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Majster v lakovníckej dielni
Charakteristika
Majster v lakovníckej dielni organizuje výkon činností a chod
lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje
činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni.
Kontroluje výkon činností a plnenie plánov v dielni, ako aj kvalitu
výroby.

Alternatívne názvy
-

Vedúci dielne
Vedúci lakovne
Majster lakovne

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore lakovník

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár
Stredné odborné vzdelanie v odbore autoopravár - lakovník

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

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
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- aspoň 3 roky

Osobnostné predpoklady
-

Komunikatívnosť
Praktické myslenie
Asertivita
Cieľavedomosť
Pamäť
Pozornosť
Technický talent
Vnútorná stabilita

nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Podnikateľský typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Duševné poruchy
Poruchy správania
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Záťaž hlukom
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž prachom
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
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ISCO-08
3122 Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122014 Majster v lakovníckej dielni
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov
Divízia SK NACE Rev. 2
25
28
29
30
45

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4

Strana 3/3

