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

Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Defectoscopy Operator, level 2

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

3. KUTSEOSKUSED

Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 on lihttööline, kelle tööks on abistada rööbaste defektoskopeerimisele
spetsialiseerunud 3. või 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatorit defektoskoopia- ja mõõteseadmete korrasoleku
kontrollimisel, tööks ettevalmistamisel, puhastamisel, rööbastee ja pöörmete visuaalsel kontrollimisel ja defektoskopeerimisel.
Vajadusel töötab 2. taseme defektoskoopia operaatori abi signalistina.

Kompetentsid
- Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine
- Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja tööks ettevalmistamine
- Defektoskoopiaseadmete hoolduse või remondi vajaduse hindamine
- Defektoskoopiaseadmete puhastamine
- Akude laadimine, juhtmete ja otsijate korrastamine
- Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine
- Rööbaste visuaalne kontrollimine remondibaasis ja rööbastees
- Rööbaste defektoskopeerimine remondibaasis ja rööbastees
- Pöörmete visuaalne kontrollimine rööbastees
- Pöörmete defektoskopeerimine rööbastees
- Liikluskorralduste täitmine
- Signaal- ja sidevahendite kasutamine ning olemasolu kontrollimine
- Liiklusohtlikust olukorrast teavitamine
- Rööpakinnituste, -pilude ja vajumite kontrollimine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Defektoskoopia operaator, ultrahelioperaator

(1) Kui on kohaldatav

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


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 2
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 2

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3

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

