Kształcenie:
Nauka zawodu odbywa się obecnie wyłącznie
w
formie
kształcenia
rzemieślniczego.
Informacje o egzaminach czeladniczych oraz
mistrzowskich w zawodzie rymarza uzyskać
można w:
Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 93 f
tel.: (62) 766 30 60, (62) 766 35 16
www.irip.kalisz.pl
Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Warszawie
01-048 Warszawa, ul. Smocza 27
tel.: (22) 838 32 17, (22) 838 03 51
www.mirip.org.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Rymarz
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753703

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01

http://www.rymarstwo.pl/images/gallery/1024_768/4/012.jpg

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2018

Rymarz wytwarza i naprawia wyroby ze skóry
naturalnej, głównie uprzęże i siodła dla koni,
artykuły jeździeckie, sprzęt myśliwski, artykuły
sportowe i turystyczne, pasy i paski, kabury na
broń, futerały na instrumenty, galanterię dla
zwierząt, artykuły dla wojska a także repliki
historyczne.











Zadania zawodowe:
przyjmowanie zamówienia na wyrób
rymarski i ustalanie z klientem wymagań;
sporządzanie dokumentacji technicznotechnologicznej
wykonania
wyrobu
rymarskiego;
wykonywanie
rozkroju
materiałów
i przygotowywanie elementów do szycia
wyrobu rymarskiego;
montowanie i wykańczanie wyrobu
rymarskiego;
wykonywanie napraw i renowacji wyrobów
rymarskich;
kontrolowanie
jakości
półproduktów
i gotowych wyrobów rymarskich;
organizowanie
pracy
na
własnym
stanowisku zgodnie z zasadami BHP,
ochrony przeciwpożarowej, ergonomii
i ochrony środowiska.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Zawód rymarza zdobywany jest w systemie
kształcenia
rzemieślniczego.
Pracodawcy
zatrudniają też na stanowisku rymarza osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
w kierunkach związanych z przemysłem
skórzanym. Możliwe jest również szkolenie
praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie
doświadczenia w trakcie pracy.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
są: upośledzenie wzroku – nieostrość widzenia,
niemożność rozróżnienia barw i kształtów
niepodlegające
korekcie,
niesprawność
ruchową rąk i palców oraz upośledzenie
umysłowe.

Rymarz powinien brać udział w szkoleniach
organizowanych
przez
stowarzyszenia,
organizacje branżowe oraz wyspecjalizowane
ośrodki szkoleniowe.

W pracy tej może z kolei dobrze poradzić sobie
osoba z dysfunkcją kończyn dolnych
i poruszająca się na wózku inwalidzkim,
zatrudnienie w tym zawodzie może znaleźć
także
osoba
głuchoniema,
niesłysząca
i niedosłysząca.
Możliwości i szanse zatrudnienia:

Wymagania psychofizyczne:
Wykonywanie zawodu rymarza wymaga
koordynacji
wzrokowo-ruchowej,
spostrzegawczości i podzielności uwagi.
Projektowanie wzorów zmusza do rozwijania
rozumowania
logicznego,
wyobraźni
przestrzennej i uzdolnień technicznych.
Zainteresowania techniczne przydają się też do
samodzielnego przygotowania oraz bieżącej
konserwacji maszyn, którymi posługuje się
rymarz. Ważne są również zdolności twórcze,
wyobraźnia i umiejętność radzenia sobie
w wypadku nietypowych zleceń. Większość
prac rymarz wykonuje ręcznie, efekt zależy
więc od bardzo dobrej sprawności rąk i palców.
Potrzebny jest też dobry wzrok (ostrość
i rozróżnianie barw), co umożliwia szycie
i dobieranie materiałów.

Osoba posiadająca wykształcenie w zawodzie
rymarza może poszukiwać zatrudnienia
w stadninach koni, ośrodkach jeździeckich,
w istniejących już zakładach rymarskich
- usługowych i produkcyjnych - lub otworzyć
własną działalność gospodarczą.
Rynek zbytu na tradycyjne wyroby rymarskie
(siodła, uprząż) jest obecnie dość mały. Rymarz
musi więc szukać nowych możliwości
produkcji (np. smycze, kabury, paski), aby mieć
zbyt na swoje towary. Często wykonuje
również prace typowo kaletnicze, związane
z wytwarzaniem i naprawą galanterii skórzanej.
Płace:
Zarobki rymarza są ściśle uzależnione od
charakteru
prowadzonej
przez
niego
działalności oraz ilości i rodzaju zleceń, jakie
otrzymuje.

