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Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
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aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

CNC machine operator, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

Metallilõikepinkidel töötajad on ametis peamiselt masinaehitusettevõtetes, mis tegelevad metallide töötlemisega treimise või
freesimise teel.
Töö toimub sõltuvalt töötaja spetsialiseerumisest APJ-freespingil või APJ-treipingil (APJ on inglise k CNC - Computer
Numerical Control), kus ta töötleb joonise ja juhtprogrammi järgi detaile. Metallilõikepinkidel töötaja põhiline tööülesanne on
mitmesuguste kujupindade töötlemine, keermestamine ja puurimine.
5. taseme metallilõikepinkidel töötaja seadistab etteantud tehnilisest dokumentatsioonist lähtudes tööpingi või töötab eelnevalt
seadistatud tööpinkidel. Vajadusel teeb olemasolevates seadistustes muudatusi või koostab ise CAD/CAM-süsteemis
juhtprogrammid.
Sõltuvalt töökorraldusest võib juhendada ka vähem kogenud kolleege või korraldada väiksema meeskonna tööd.
5. taseme metallilõikepinkidel töötaja kutse on spetsialiseerumispõhine:
APJ freespinkidel töötaja, tase 5
APJ treipinkidel töötaja, tase 5
Freesija tööülesanne on detailide valmistamine freespingil pindade, astmete ja soonte töötlemise teel.
Treiali tööülesanne on valdavalt pöördkeha-tüüpi detailide valmistamine treipingil pindade, astmete ja soonte töötlemise ja
keermestamise teel.

Kohustuslikud kompetentsid
- Tööprotsessi ettevalmistamine
- Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine
- Nõuetekohase töökoha korraldamine
- Tööpingi korrasoleku kontrollimine
- Tooriku vastavuse kontrollimine
- Tööpingi hooldustööde tegemine
- Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine
- Tehniliste probleemide registreerimine
- Töö korraldamine ja töötajate juhendamine
- Tegevuste planeerimine
- Ressursside kavandamine ja organiseerimine
- Materjalikulu minimeerimine
- Tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
- Tööpingi mitmesuguste võimaluste kasutamine
- Töö delegeerimine
- Töötajate juhendamine, ettepanekute tegemine täiendõppeks

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


- Ettepanekute tegemine töökorralduse parendamiseks

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
- Detailide töötlemine APJ-freespingil
- APJ-freespingi seadistamine detailide valmistamiseks
- Detailide valmistamine APJ-freespingil
- Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires
- Detailide töötlemine APJ-treipingil
- APJ-treipingi seadistamine detailide valmistamiseks
- Detailide valmistamine APJ-treipingil
- Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Treial, freesija

(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 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

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

