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Водій вилкового навантажувача (7 т.)

З історії виникнення та розвитку професії:
У період Середньовіччя професія навантажувача стає окремим ремеслом, яке
передавалося у спадок. Але все ж таки, спостерігалася їх гостра нестача, тому
аж до 19 століття для виконання цих робіт вдавалися до допомоги найманих
робітників з азіатських та африканських країн.

Освіта:
Для роботи водієм вилкового навантажувача потрібно мати відповідні
водійські права на керування навантажувачем, а також пройти професійну
підготовку на виробництві.

Опис технологічного процесу:
Робота водієм вилкового навантажувача в торгових і складських приміщеннях,
навантаження і розвантаження готової продукції. Навантажувач
використовується там, де існує потреба переміщення і складування
(штабелювання) палетів, піддонів та інших різних вантажів.

Посадові обов'язки:
Водій вилкового навантажувача відповідає за здійснення вантажнорозвантажувальних робіт,

своєчасне вивантаження / навантаження;
розміщення товару за місцями зберігання;
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ведення журналу складської техніки;
участь в підготовці товару до збору замовлень;
контроль технічного стану навантажувача відповідно до інструкції.

Вимоги до професійної діяльності:
Дотримуватися технології розвантаження (навантаження). Забезпечувати
правильне розміщення, кріплення, укладання та закріплення вантажу, для
достатнього огляду під час руху навантажувача, безпеки маневру,
збереження вантажу і технологічного оснащення.

Правила безпеки:
Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування
вантажів водій вилочного навантажувача зобов'язаний дотримуватися
прийнятої технології переробки вантажу. Не допускається застосовувати
способи, що прискорюють виконання технологічних операцій, але ведуть до
порушення вимог з техніки безпеки. Не допускається піднімати і
транспортувати вантаж, що перевищує вантажопідйомність навантажувача.
Порушення цих умов може призвести до втрати управління і поздовжньої
нестійкості.

Протипоказання до професії:
Перешкодою до роботи водієм навантажувача в Чехії можуть стати такі
медичні протипоказання:

захворювання опорно-рухового апарату;
порушення функцій зору (катаракта, глаукома);
психічні захворювання.

Кар'єрний ріст:
Можливе підвищення кваліфікації, отримання суміжної професії, все залежить
від рівня складності доручених працівнику робіт та якості їх виконання.

Оплата праці:
В середньому робота водієм бічного навантажувача (7т.) оплачується в розмірі
від 22000 чеських крон. При роботі позмінно (2 або 3 зміни) - оплата праці від
100 крон / год.

Сторінка 2 з 3

Водій вилкового навантажувача (7 т.)
Published on Робота в Європі - Чехія. Робота - Прага. Свіжі вакансії для
українців (https://robota-praha.com)

Довгострокове співробітництво:

Надаємо легальне працевлаштування в Чехії - в міжнародній компанії LKY
Logistics CZ. Візова підтримка. Допоможемо з перекладом документів на
чеську мову. Соціальний пакет (медичне страхування, відрахування в
пенсійний фонд). Всіх працівників забезпечуємо проживанням.

Категорія:

Енциклопедія професій [1]

Посилання:
[1] https://robota-praha.com/uk/%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0
%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9
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