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Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów
kaletniczych.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Kaletnik wytwarza ręcznie lub maszynowo wyroby galanteryjne ze skóry, tworzyw sztucznych i materiałów
włókienniczych.

Dobiera  skóry,  tworzywa  sztuczne,  podszewki,  materiały  usztywniające  pod  względem  kolorów,
grubości, ciągliwości, odpowiednich dla poszczególnych wyrobów galanteryjnych.

Wykrawa ręcznie lub maszynowo części składowe wyrobu.

Przygotowuje poszczególne elementy do łączenia.

Szyje ręcznie i maszynowo.

Montuje okucia zamków, zdobienia, wszywa zamki błyskawiczne.

Wykańcza wyroby galanteryjne, wszywa podszewki.

Naprawia i przerabia wyroby.

Reguluje obsługiwane maszyny i urządzenia.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie kaletnika może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe w zawodzie kaletnik. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w zasadniczej
szkole  zawodowej,  a  także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i  nauki  w rzemiośle.
W ramach rozwoju zawodowego można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie
technik technologii wyrobów skórzanych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Wykonywanie  zawodu  kaletnika  wymaga  umiejętności  oceny  organoleptycznej  surowców,
półproduktów i wyrobów gotowych. Na tym stanowisku są konieczne zdolności techniczne i manualne,
dobry wzrok i umiejętność rozróżniania barw. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność
uwagi i kreatywność.

Kaletnik powinien mieć wiedzę o rodzajach skór, tworzywach sztucznych i skóropodobnych, wyrobach
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włókienniczych i papierniczych, możliwych wadach i uszkodzeniach skór surowych i wyprawionych,
właściwościach materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, oznaczeniach i symbolach
stosowanych w rysunkach technicznych oraz o narzędziach, maszynach i urządzeniach stosowanych
w procesie produkcji wyrobów skórzanych. Powinien umieć klasyfikować odpady powstające podczas
rozkroju skór, posługiwać się dokumentacją techniczną i  technologiczną oraz stosować programy
komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Aby wykonywać zawód kaletnika, należy mieć doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji wyrobu
kaletniczego,  obsłudze  maszyn  i  urządzeń  do  produkcji  wyrobów  kaletniczych,  w  wytwarzaniu,
wykonywaniu napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kaletniczych, sporządzaniu kosztorysów usług
kaletniczych.

3 Środowisko i charakter pracy

Miejscem pracy kaletnika są prywatne warsztaty oraz zakłady usługowe i produkcyjne. Kaletnik pracuje
w  dobrze  wentylowanych  i  oświetlonych  pomieszczeniach  lub  halach  produkcyjnych.  Wykonuje
powtarzające  się  czynności,  zgodnie  z  projektem.  Odpowiada  finansowo za  powierzone  narzędzia
i materiały. Kaletnik pracuje w pozycji stojącej lub siedzącej, ok. 8 godzin dziennie, zazwyczaj w stałych
godzinach, często pod presją czasu.


