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Szkoły zawodowe kształcące operatorów maszyn
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czasu nie funkcjonują z powodu braku osób
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i forwarder, oraz maszyn stacjonarnych.
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Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie
polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć
kontakt ze środowiskiem leśnym, poznać cechy lasu
i drzewostanów, obsługiwać i dobierać maszyny
i urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.

Zadania zawodowe:
Do podstawowych zadań operatora maszyn leśnych,
wykonującego prace w zakresie gospodarki leśnej
i ochrony przyrody należy:









obsługa, konserwacja i drobne naprawy
maszyn i urządzeń leśnych,
udział w pozyskiwaniu drewna i innych
produktów leśnych,
prace konserwacyjne (przepusty, mostki, rowy
melioracyjne, budowa i naprawa dróg leśnych),
prace przy hodowli i ochronie lasu,
prace związane z ochroną przeciwpożarową
i turystycznym zagospodarowaniem lasu.
sortowanie i obróbka drewna,
pielęgnacja upraw leśnych i młodników,
zalesienia gruntów porolnych.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Nowoczesne maszyny wspomagające prace leśne to
harwester i forwarder. Większość ogłoszeń
dotyczących pracy w tym zawodzie dotyczy
umiejętności obsługi w/w maszyn. Osoby
zgłaszające się na kurs obsługi harwestera
i forwardera powinny spełniać następujące warunki:
 posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe
(nie dotyczy uczniów ostatnich klas średnich




szkół leśnych oraz studentów wyższych
uczelni leśnych),
posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii B
(osoby nie posiadające prawa jazdy
co najmniej kategorii B mogą uczestniczyć
tylko w szkoleniach teoretycznych),
posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez
uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań
do wykonywania pracy na stanowisku
operatora maszyn leśnych.

Wymagania psychofizyczne:

Operator powinien być w pełni sprawny fizycznie
i ruchowo, dość silny, odporny psychicznie, gdyż
jest narażony na stres wynikający z dużej
odpowiedzialności i zagrożenia wypadkami,
wytrzymały. Powinien też mieć sprawny układ
kostno-stawowy, oddechowy i krwionośny, dobrą
koordynację wzrokowo-ruchową, gdyż jego praca
polega przede wszystkim na precyzyjnym
manipulowaniu ciężkimi maszynami.
Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo
ludzi
i za urządzenia, rozwaga ostrożność, dokładność,
wyobraźnia przestrzenna i zdolność przewidywania
konsekwencji swoich działań.
Operator musi
umieć skoncentrować się
na konkretnych czynnościach i jednocześnie mieć
świadomość tego, co dzieje się wokół niego.
W zawodzie tym często potrzebny bywa szybki
refleks, gdyż trzeba podejmować decyzje
w sytuacjach awaryjnych oraz umiejętność pracy
w warunkach niebezpiecznych.
Jednocześnie operator powinien być odporny
na monotonię pracy, dokładny, sumienny, solidny.
Do obsługi maszyn leśnych przydatne są
zainteresowania
i
umiejętności
techniczne,
uzdolnienia manualne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
są zaburzenia równowagi i świadomości, wady
wzroku, których nie można skorygować okularami,
daltonizm, schorzenia słuchu, wady i choroby
kręgosłupa, choroby serca i układu krążenia,
schorzenia układu oddechowego, alergie, epilepsja.
Praktycznie więc każdy rodzaj niepełnosprawności
nie pozwala na pracę w tym zawodzie. Zawód ten
obarczony jest ryzykiem zachorowań na choroby
odkleszczowe.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Operator maszyn leśnych może być zatrudniony w:
 przedsiębiorstwach remontowo- budowlanych i
zakładach usług leśnych zajmujących się
wykonywaniem czynności gospodarczoleśnych,
 gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych
zakładach pielęgnacji zieleni, sferze usług na
rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego
i drogowego,
 jako pracownik najemny lub prywatny
przedsiębiorca (właściciel).

Płace:

Wynagrodzenie operatorów maszyn
oscyluje w granicach średniej krajowej.

leśnych

