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Ze względów logistycznych meble przeważnie
przewozi się i magazynuje w paczkach.
Głównym zadaniem montera mebli jest
złożenie (zmontowanie) mebli w całość
u klienta lub w sklepie.
Zadania zawodowe:
•
•

•

•

•

•

kompletuje części (elementy mebli)
do montażu,
na podstawie dokumentacji technicznej
składa poszczególne elementy mebli
w całość, w ustalonej kolejności,
obsługuje
maszyny
i
narzędzia
(np. wiertarka ręczna i stołowa, wkrętarka,
narzędzia pomiarowe, klucze imbusowe),
montuje w meblach okucia i akcesoria
meblowe, tj.: uchwyty, zawiasy, śruby,
kołki, magnesy;
w ramach zapewnienia jakości produktu,
zgłasza ewentualne wady i usterki mebli
producentowi,
dokonuje drobnych napraw, likwiduje
drobne usterki w montowanych meblach.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Najlepiej przygotowanymi do zawodu montera
kandydatami są absolwenci zasadniczych szkół
zawodowych lub techników o profilu
stolarskim lub technologii drewna. Pomocne

przy próbie zatrudnienia na stanowisko montera
meblowego jest odbycie kursu z zakresu
montażu mebli.
Bardzo często monter mebli transportuje dany
produkt do klienta, gdzie odbywa się ostatni
etap montażu. W związku z tym częstym
wymaganiem pracodawców jest posiadanie
prawa jazdy.
Wymagania psychofizyczne:
Osoba pracująca w zawodzie montera nie
powinna mieć problemów z ostrością wzroku
i rozróżnianiem barw. Dobry wzrok jest
niezbędny przy montażu skomplikowanych
elementów.
Ważnymi
cechami
są
spostrzegawczość i odporność na monotonię
która
pojawia
się
u
pracowników
wykonujących przez długi czas te same
czynności. Niezbędna jest zręczność rąk
i palców którymi monter wykonuje konkretne
czynności (manipuluje częściami i narzędziami)
oraz bardzo dobra koordynacja wzrokoworuchowa.
Monter powinien być osobą która potrafi
pracować szybko i wykazywać dużą odporność
na zmęczenie.
Niezbędna jest umiejętność współdziałania
w zespole oraz dokładność i dbałość
o porządek na stanowisku pracy.

Ponieważ monter mebli przeważnie pracuje
w domach klientów, powinien posiadać także
umiejętności interpersonalne – umiejętność
utrzymywania pozytywnych relacji z innymi
ludźmi, cierpliwość, komunikatywność.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie
mogą być: zaburzona ostrość wzroku, problem
w rozróżnianiu barw, niesprawność rąk i nóg,
utrata słuchu.
Możliwości zatrudnienia:
Monter
może
znaleźć
zatrudnienie
w firmach zajmujących się produkcją
lub dystrybucją mebli. Może także prowadzić
własną działalność gospodarczą współpracując
ze sklepami meblowymi, dla których realizuje
usługę montażu mebli u klientów sklepu.
Płace:
Wynagrodzenie montera mebli rośnie wraz
z rozwojem jego umiejętności zawodowych.
Początkujący monter zaczyna zwykle od płacy
minimalnej.
Przeważająca
grupa
osób
pracujących w tym zawodzie otrzymuje
wynagrodzenie niższe niż średnia krajowa
(czyli poniżej 3.651,72 zł. wg stawek
obowiązujących od 1 grudnia 2013 r.)

