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Vyberač predajných automatov
Charakteristika
Vyberač predajných automatov plní predajné automaty
tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje,
či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného
tovaru. Kontroluje či automaty nie sú poškodené, nemajú skrytú
poruchu alebo či neboli na nich robené neoprávnené zásahy.
Robí ich bežnú prevádzkovú údržbu.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore praktická škola /ŠP/
Základné vzdelanie

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča 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
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax

Osobnostné predpoklady
-

Spoľahlivosť
Pozornosť

nadpriemerná
nadpriemerná
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-

Precíznosť (presnosť)
Pamäť
Praktické myslenie
Technický talent

nadpriemerná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Choroby ciev a nervov horných končatín
Poruchy prekrvenia končatín
Imunitná nedostatočnosť
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
Kožné choroby významného rozsahu a lokalizácie
Poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Záchvatové a kolapsové stavy

Mzdy v regiónoch
Kraj
Slovenská republika

Od
824 Eur

Medián
948 Eur

Do
1073 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Zraková záťaž
Monotónna práca
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Práca vo voľnom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Pomocné, manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu
Vedenie podriadených pracovníkov
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- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Vyberač predajných automatov ďalej vykonáva aj nasledovné:
- plní zásobníky predajných automatov a vyberá peniaze z automatov,
- vyberá peniaze z parkovacích automatov a mincových automatov a dopĺňa termo pásky,
- vedie záznamy o predaných tovaroch a vybraných peniazoch,
- kontroluje automaty kvôli neoprávneným zásahom, poruchám a poškodeniam,
- robí bežnú prevádzkovú údržbu.

Klasifikácie
ISCO-08
9623 Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08
9623002 Vyberač predajných automatov
Sekcia SK NACE Rev. 2
G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov
Divízia SK NACE Rev. 2
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 2
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