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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek és
szabályzatok a munkafolyamatra vonatkozóan
 Az elektromos berendezésekkel és szerszámokkal való biztonságos
munkavégzés alapelvei
 Vészhelyzeti eljárások és jelentések balesetek, elsősegélynyújtás és
tűzesetek esetére
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök (EVE) használatára
van szükség
 Szerszámok, gépek, berendezések és anyagok használata, ápolása,
karbantartása és tárolása.
 A munkaterület tiszta és rendezett állapotban tartásának jelentősége
 Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és kontrollálhatják a költségeket
 A „zöld” anyagok használatára és az újrahasznosításra vonatkozó
fenntarthatósági intézkedések
 A munkatervezés, műveletek és időgazdálkodás alapelvei
 A tervezés, pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés
fontossága minden munkavégzési gyakorlat során
 Az egyén szerepe a sikeres üzlet fenntartásában
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok, szabályok és
szabályzatok betartása
 Biztonságos munkakörnyezet fenntartása
 Megfelelő egyéni védőeszközök, például munkavédelmi lábbeli, fülés szemvédő, valamint porvédelem azonosítása és használata
 Minden kézi és gépi szerszám és berendezés biztonságos
kiválasztása, használata, tisztítása, karbantartása és tárolása
 Minden anyag biztonságos kiválasztása, használata és tárolása
 A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres rendrakási és takarítási fegyelem fenntartása érdekében
 Hatékony tervezés és munkavégzés, az előrehaladás és eredmények
rendszeres ellenőrzése a felesleges költségek és egyéb kötbérek
elkerülése érdekében
 A saját munka szigorú értékelése
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának elnyerése és fenntartása, valamint ennek
fontossága
 Nonverbális kommunikáció
 A tárgyalási eljárás
 A kapcsolódó szakmák és szakemberek szerepkörei és követelményei
 Hatékony kommunikációs módszerek különböző csoportokkal
és egyénekkel
 A
hatékony
munkakapcsolatok
kiépítésének
és
fenntartásának értéke a kollégákkal és vezetőkkel
 A félreértések és ellentmondó igények ügyes megoldásának
fontossága
 Az előrehaladás jelentésének módszerei
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának elnyerése és az elvárások pozitív kezelése
 Az ügyfél kívánságainak ábrázolása és értelmezése, tanácsadás és
ajánlások/opciók
a
tervre
és
költségvetésre
vonatkozó
követelményeinek teljesítésével vagy továbbfejlesztésével
 Kapcsolattartás a beszállítókkal az árak letárgyalására és a
megrendelések elküldésére
 Becslések készítése az ügyfelek számára
 A változó körülmények és követelmények felismerése, tiszteletben
tartása és alkalmazkodás azokhoz
 Kommunikációs másokkal, hivatkozással a tervrajzokra, a
dokumentumok és korlátok változásai
 Az utasítások követése, a határidők betartása, az előrehaladás
jelentése megfelelő formátumban
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A stílus, forma és esztétika alapelvei
 A minőség javításának rendelkezésre álló opciói a stíluson és
technikán keresztül
 Általános problémák, amelyek előfordulhatnak a munkafolyamat során
 A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
 Az összetett projektek kihívásai
 Az iparág trendjei és fejlesztései
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Stílus, forma és esztétika figyelembevétele, felfedezése és megvitatása
az ügyfelekkel és szakemberekkel
A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő
problémák csökkentésére
Problémák felismerése, tisztázása és megoldása, gyorsan és megfelelő
módszerekkel
Kreatív megoldások kidolgozása a kihívásokra az összetett projektek
során
Ötletekkel járul hozzá a termék fejlesztéséhez és az ügyfélelégedettség
általános növeléséhez
Az iparági változások és trendek naprakész ismerete
Kész új módszerek kipróbálására

Munkavégzés tervrajzokkal
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:







A munkadarab-tervrajzok által tartalmazandó alapvető információk
A tervrajzokra vonatkozó ISO szabványok
Geometria és trigonometria
A pontos munkadarab-rajzok jelentősége a minőségi munka
alapjaként
A hibák és hiányosságok azonosításának és kijavításának fontossága
Érték hozzáadásának opciói az építési stíluson és módszeren
keresztül

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:









A késztermék kívánt használatának és környezetének meghatározása
A kívánt vagy megfelelő anyagok meghatározása a termékhez
A kívánt termék méreteinek, jellemzőinek és stílusának
meghatározása
Tervrajzok készítése léptékhelyesen és teljes méretben
Olyan tervrajz készítése, amely pontosan meghatározza a termék
típusát
A kapott tervrajzok értelmezése, a minőségi kialakítás lehetőségének
optimalizálása
A hiányzó vagy pontatlan információk tisztázása és helyesbítése
A termékhez szükséges anyagok típusainak és mennyiségeinek
meghatározása
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Az anyagok kiválasztása és előkészítése

25

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az egyes projektek végiggondolásának fontossága annak
biztosítására, hogy minden rendelkezésre álljon az elkészítéshez
 A nem pontos kivitelezés hatásai az üzletre/szervezetre nézve
 A pontosságot segítő számítások, az idő és az anyagok hatékony
használata
 A keményfa és puhafa anyagok jellemzői és használata
 A táblás anyagok jellemzői és használata
 A furnér anyagok jellemzői és használata
 Módszerek a kiválasztott anyagok hibáinak és korlátainak
azonosítására
 A kiválasztott anyagok jellemzői az ügyfél általi használat
vonatkozásában
 A zsanérok, zárak, reteszek, tartók, kilincsek és polcok
kiválasztásának alapjai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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A teljes projekt ábrázolása a kihívások azonosítása és megoldása
érdekében
Az anyagok kiválasztása a hibák elkerülése és a megjelenés javítása
érdekében
Szerelvények kiválasztása a használat és megjelenés követelményei
szerint
Minden mérés, szakasz, szög, gérvágás és illesztése meghatározása
és jelölése az anyagon
Geometriai módszerek használata az összetett szögek, illesztések és
metszetek meghatározására
Anyagok és tételek megfelelő feliratozása
Pontok, mérések és szögek pontos átvitele a rajzról az anyagokra
Közvetlen jelölés az anyagokon, ahol szükséges

Összeillesztés és összeállítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A tömörfa és gyártott panelanyagból készült összetevők
összeillesztésének módja a termékek létrehozásához és
összeállításához
 Az asztalosmunka minősége és a rendelkezésre álló idő közötti
egyensúly kialakítása
 A ragasztók és más rögzítőanyagok jellemzői, használata és korlátai

25

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Előkészített tömörfa használata a szükséges típusú és méretű
illesztések kialakítására az összeállításhoz
 Hagyományos kéziszerszámok, hordozható gépi kisszerszámok és
különböző famegmunkálási szerszámgépek, pl. CNC (opcióban a
versenyző választása szerint) használata a vágáshoz és illesztések
széles körének elkészítéséhez, mint pl. csapkötés, villás csapkötés,
gérkötés, tiplis kötés, rálapolásos kötés és fecskefarok kötés stb.
 Famegmunkáló
gépek
vagy
gépek
és
kéziszerszámok
kombinációinak használata a különböző típusú famegmunkálási
kötések elkészítéséhez
 Famegmunkáló gépek használata a hornyok, sarokkötések,
szegélyek kialakítására
 A gyártott panelanyagok vágása és az illesztések előkészítése
méretre vágó fűrésszel
 Élvédők és takaró furnérlapok felrakása a panelre
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Felületelőkészítés és befejező munkálatok

15

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:






A különböző alkotóelemek polírozásra (felületkialakítás befejező
lépései) való előkészítésének módja átlátszó bevonat, például lakk
vagy hasonló használatával
Előkészítő módszerek és anyagok, például csiszolóanyagok használata
és korlátai
Ajtók és fiókok beillesztésének módja a szekrényvázba
A polírozóanyagok és -szerek használata és korlátai
A felület ellenőrzésének fontossága az ügyfél követelményei, elvárásai
és a személyes standardok szerint

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:









Zsanérok elhelyezése és felrakása
Az illeszkedés ellenőrzése az ajtóélek körül
A fiókok és más mozgó alkotóelemek beillesztése a vázba, és a
könnyű mozgathatóság biztosítása
Hibamentes felületek kialakítása
Hibamentes felületek kialakítása a teljes terméken
Az alkotóelemek vagy egységek lekerekített éleinek elkészítése
Az alkotóelemek vagy egységek polírozása
A tételek átvizsgálása a harmónia, arányosság, illeszkedés és felület
szempontjából

Összesen
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