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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Ehitusplekksepp, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Whitesmith, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Ehitusplekksepad töötavad ehitusmaterjale tootvates ja ehitusettevõtetes.
Nad ehitavad nõuetekohaseid valts- ja profiilplekk-katuseid ja fassaade ning paigaldavad plekkdetaile. Tööülesannete hulka
kuulub ka aluskatuse ehitamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine ja olemasolevate katuste hooldamine ja remont.

Plekkdetailide valmistamine
- Detaili tööeskiisi või šablooni koostamine
- Töökojas või objektil plekkdetailide valmistamine
- Detailide ühendamine omavahel
Aluskatte ja roovituse paigaldamine katustele ja seintele
- Aluskatte paigaldamine katustele ja seintele
- Roovituse paigaldamine katustele ja seintele
Tööplatsi ettevalmistamine ja vajalike materjalide ladustamine
- Tööplatsi ettevalmistamine, materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
- Materjalide koormamine ja kinnitamine
- Materjalide katmine
Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine
- Vajalike detailide koguse määramine
- Mõõdistustööde tegemine
- Vihmaveesüsteemide paigaldamine
Profiilplekk-katuste ja fassaadielementide paigaldamine
- Valmisdetailide paigaldamine profiilplekk-katustele
- Plekkdetailide paigaldamine fassaadidele
Valtsplekk-katuste paigaldamine
- Vajaliku materjalikoguse arvestamine
- Eelvaltsitud paanide ja käsivaltsdetailide töötlemine
- Eelvaltsitud paanide paigaldamine
- Käsivaltsdetailide paigaldamine
- Katusepealsete rennide paigaldamine
Madalama kvalifikatsiooniga ehitusplekksepa nõustamine ja juhendamine
- Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
- Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
- Madalama kvalifikatsiooniga ehituplekksepa juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel
A.2.8 Energiatõhus ehitamine

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Katuseplekksepp, ehitusplekksepp

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

