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Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
Charakteristika
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe vykonáva
jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske,
manipulačné alebo rutinné obslužné práce pri zabezpečení
výroby, prípadne pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov
a tovaru vo výrobe textilu, konfekcie alebo odevov. Pracuje
prevažne ručne, s využitím ručného náradia alebo malej
mechanizácie.

Alternatívne názvy
-

Robotník textilnej a odevnej výroby
Pomocný robotník
Ručný navíjač priadze
Pomocný robotník v textilnej a odevnej výrobe
Obslužný pracovník
Manipulačný pracovník

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Nižšie stredné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore výroba konfekcie
Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore textilná výroba
Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore výroba odevov
Stredné odborné vzdelanie v odbore výroba konfekcie
Základné vzdelanie

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore výroba obuvi

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:
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Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 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
-

Pamäť
Pozornosť
Praktické myslenie
Precíznosť (presnosť)

bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
Výskyt alergických prejavov v minulosti
Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Prognosticky závažné endokrinné choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Choroby ciev a nervov horných končatín
Poruchy prekrvenia končatín
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne
významných deformácií hrudníka
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
Imunitná nedostatočnosť
Choroby obehovej sústavy
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
Prognosticky závažné choroby obličiek (ľadvín)
Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu
Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok
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Závažné chronické choroby kože a spojoviek
Chronické zápaly stredného ucha
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Tinnitus
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Mzdy v regiónoch
Kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Slovenská republika

Od
619 Eur
580 Eur
609 Eur
597 Eur
611 Eur

Medián
661 Eur
639 Eur
696 Eur
641 Eur
670 Eur

Do
711 Eur
751 Eur
809 Eur
707 Eur
741 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Záťaž hlukom
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž prachom
Záťaž teplom
Záťaž vibráciami
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Monotónna práca
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Pomocné, manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
9329 Pomocní pracovníci vo výrobe
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SK ISCO-08
9329002 Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba
Divízia SK NACE Rev. 2
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 1

Strana 4/4

