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Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę
zajmującego się naprawą aut. Może on też dokonywać
niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego
stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów
i układów.

Zadania zawodowe:

Mechanik samochodów osobowych:








rozmawia z klientami by uzyskać opis problemów
z pojazdem, oraz by przedyskutować pracę, która ma
być wykonana;
sprawdza pojazdy po to by określić rodzaj
i wielkość usterek oraz by oszacować koszty
naprawy, a także by sprawdzić wszystkie istotne
elementy, m.in. pasy bezpieczeństwa, przewody,
układ kierowniczy, świece zapłonowe, system
hamulcowy, przepływ paliwa, ustawienie kół itp
testuje części i systemy, używając odpowiednich
urządzeń;
naprawia, zamienia lub przystosowuje zniszczone
i wadliwie działające części używając właściwych
narzędzi i urządzeń,
dokonuje rutynowych i planowanych usług
konserwacyjnych takich jak: wymiana oleju,
smarowanie;
przystosowuje naprawiane części lub elementy tak
by pracowały właściwie.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Aby podjąć pracę w zawodzie mechanika pojazdów
samochodowych
należy
ukończyć
przynajmniej
zasadniczą szkołę zawodową o kierunku „budowa
i eksploatacja pojazdów samochodowych” lub „mechanik
pojazdów
samochodowych”.
Większe
szanse
na zatrudnienie mają jednak osoby posiadające
wykształcenie średnie i tytuł „technik mechanik –
obsługa i naprawa pojazdów samochodowych”
lub „technik pojazdów samochodowych”. Oprócz
wykształcenia pracodawcy wymagają od kandydatów
do pracy dodatkowych umiejętności potrzebnych
w zawodzie, takich jak umiejętność spawania
elektrycznego i gazowego, toczenia, frezowania

i szlifowania. Kandydat do pracy powinien posiadać
także prawo jazdy na pojazdy, które będzie obsługiwał
i naprawiał. W związku z rozwojem przemysłu
samochodowego i wprowadzaniem nowoczesnych
technik
diagnostycznych
mechanik
pojazdów
samochodowych powinien również wykazywać się
znajomością obsługi komputera, zarówno w zakresie
sterowania
urządzeniami
diagnostycznymi,
jak
i komputerów sterujących pracą zespołów i układów
w pojazdach samochodowych.
Osoby młodociane
mają
możliwość zdobycia
kwalifikacji
zawodowych
poprzez
kształcenie
teoretyczne i praktyczne organizowane przez Cech
Rzemiosł Motoryzacyjnych i zdanie egzaminu
czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.
Ponadto od 2012r. istnieje możliwość uczestniczenia
w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zdobywania
uprawnień zawodowych.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy
i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie
wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się
na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego
poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie
pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.
W obszarze mechaniki samochodów osobowych można
zdobywać np. następujące kwalifikacje:
K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych

Wymagania psychofizyczne:

Praca w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych
zalicza się do prac ciężkich. Dlatego podstawowym
warunkiem, jaki powinien spełniać kandydat do zawodu,
to ogólny dobry stan zdrowia i dobra sprawność
ruchowa. Mechanik pojazdów samochodowych powinien
posiadać również dobrą koordynację wzrokowo-

ruchową, pełną sprawność manualną, prawidłowe
funkcjonowanie narządów wzroku, słuchu i węchu.
Do najważniejszych cech przydatnych w zawodzie
mechanika pojazdów samochodowych, należy zaliczyć
zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
i łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
Mechanik powinien być skoncentrowany na swojej pracy
ponieważ odpowiada za stan techniczny pojazdów
używanych w ruchu drogowym. Innymi cechami
przydatnymi w tym zawodzie jest dociekliwość,
spostrzegawczość, zdolność rozumowania logicznego
oraz dokładność. Ważna jest również cierpliwość
i wytrzymałość na długotrwały wysiłek, wykonywany
w niewygodnej pozycji ciała, natomiast gotowość
do pracy w nieprzyjemnych warunkach, czyli np.
w kontakcie z olejami, smarami, pyłami i oparami, jest
w zawodzie niezbędna . Do pracy w zawodzie niezbędne
są
zainteresowania
i
uzdolnienia
techniczne
oraz gotowość do ciągłego poszerzania wiedzy.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniami do zawodu są choroby skóry rąk,
skłonności do uczuleń, alergii, zaburzenia koordynacji
wzrokowo – ruchowej, zaburzenia słuchu, zaburzenia
czucia, zmiany anatomiczne ograniczające sprawność rąk
i palców, nóg, wady serca, przewlekłe schorzenia układu
oddechowego, wzmożona pobudliwość nerwowa,
zaburzenia równowagi, napady drgawkowe, zaburzenia
psychiczne. Nie ma możliwości zatrudniania osób
niepełnosprawnych w zawodzie mechanika pojazdów
samochodowych.




Możliwości i szanse zatrudnienia:

serwisy i stacje obsługi samochodów,
warsztaty usługowo-naprawcze
własna działalność gospodarcza
mechaniki pojazdowej.
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