Blacharz samochodowy

Kwalifikacje zawodowe
Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów
samochodowych.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Blacharz samochodowy wykonuje prace w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili
kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń
oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.
Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie na elementach z różnego rodzaju blach.
Wykonuje prace na obrabiarkach do blach.
Wykonuje obróbkę cieplną blach i części samochodowych.
Montuje i demontuje elementy nadwozi samochodowych i kabin samochodowych.
Usuwa uszkodzenia elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych, wykonuje
zabezpieczenia antykorozyjne.
Sprawdza jakość części i zespołów.
Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobu i usługi.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie blacharza samochodowego może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w zasadniczej
szkole zawodowej, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle.
Możliwe jest dalsze kształcenie w liceum w celu uzupełnienia wykształcenia średniego i zdobycie innej
kwalifikacji zawodowej po ukończeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu
zawodowego.
Wykonywanie zawodu blacharza samochodowego wymaga takich cech, jak: spostrzegawczość,
sprawność manualna, umiejętność koncentracji i samokontroli, siła fizyczna, dokładność i cierpliwość,
a także umiejętność komunikacji ze względu na bezpośredni kontakt z klientami.
Blacharz samochodowy powinien mieć wiedzę na temat: części maszyn i urządzeń, rodzajów
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połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego,
sposobów transportu i składowania materiałów, rodzajów korozji oraz sposobów ochrony przed
korozją, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszyn i narzędzi do obróbki ręcznej
i maszynowej, przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej.
Powinien także umieć sporządzać szkice części maszyn, rysunki techniczne z wykorzystaniem technik
komputerowych, wykonywać pomiary warsztatowe, posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn
i urządzeń, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Zawód blacharza samochodowego wymaga umiejętności oceny stanu technicznego i naprawy
nadwozi pojazdów samochodowych oraz zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy blacharza samochodowego jest warsztat samochodowy lub zakład produkcyjny.
Zagrożeniami związanymi z wykonywaniem tego zawodu są: hałas i wibracje oraz wymuszona pozycja
ciała. Blacharz samochodowy pracuje w systemie jednozmianowym. Zatrudnienie w warsztacie
samochodowym może się wiązać z koniecznością pracy dłuższej niż 8 godzin dziennie. Blacharz
samochodowy pracuje samodzielnie lub w zespole, może mieć kontakt z klientami.
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