
Електрослюсар підземний 
Електрозварник ручного зварювання

Спецiалiзацiя:
проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження,проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження,
випробування;випробування;  
здавати в експлуатацію та технічне обслуговування машини,здавати в експлуатацію та технічне обслуговування машини,
механізми та інше обладнання;механізми та інше обладнання;
прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторовихприхвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових
положеннях зварного шваположеннях зварного шва
виконувати ручне дугове зварювання простих деталей ввиконувати ручне дугове зварювання простих деталей в
нижньому і вертикальному положенні зварного шва;нижньому і вертикальному положенні зварного шва;
наплавляти прості, невідповідальні деталі;наплавляти прості, невідповідальні деталі;
готувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви післяготувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви після
зварюваннязварювання
забезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газізабезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газі
нагрівати вироби і деталі перед зварюваннямнагрівати вироби і деталі перед зварюванням
читати прості креслення.читати прості креслення.

Ринок праці:

Сучасна шахта обладнана безліччю машин і механізмів,Сучасна шахта обладнана безліччю машин і механізмів,
контрольно-вимірювальними приладами, пристроями, і вониконтрольно-вимірювальними приладами, пристроями, і вони
вимагають систематичного обслуговування, поточного абовимагають систематичного обслуговування, поточного або
аварійного ремонту. Тому найрозповсюдженішою шахтарськоюаварійного ремонту. Тому найрозповсюдженішою шахтарською
професією є «Електрослюсар підземний».професією є «Електрослюсар підземний».  
Оброблення металу. Зварювальні роботи. Виробництво машинОброблення металу. Зварювальні роботи. Виробництво машин
та устаткування також є дуже затребуваними послугами ута устаткування також є дуже затребуваними послугами у
сучасному світі.сучасному світі.

                                                                                                              – шахтарська професія, ключова фігура в підтримці працездатності– шахтарська професія, ключова фігура в підтримці працездатності    
  шахти.шахти.
Електрослюсар підземний

  Щоб залучити робітників до цієї нелегкої праці, їм пропонують підвищену оплату й різніЩоб залучити робітників до цієї нелегкої праці, їм пропонують підвищену оплату й різні
соціальні пільги, а також ранній вихід на пенсію.соціальні пільги, а також ранній вихід на пенсію.
Важко уявити область виробництва, де б не застосовувалосяВажко уявити область виробництва, де б не застосовувалося    зварювання. Ймовірністьзварювання. Ймовірність
працевлаштування за професією електрозварника досить висока. Молодим фахівцям, якіпрацевлаштування за професією електрозварника досить висока. Молодим фахівцям, які
тільки що закінчили ліцей, роботу довго шукати не доведеться - вона знаходить їх сама.тільки що закінчили ліцей, роботу довго шукати не доведеться - вона знаходить їх сама.

 Звертайтесь:

Сайт: www.zplicey.com
Електронна пошта: zpl_83@ukr.net
Instagram: zolotamolod.zpl
Facebook: www.facebook.com/ZPLicey/
Номери телефонів: 0506754397, 0674679527, 0665871455

УСПІХ ОБИРАЄ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

                                                                                                                                                    ввиконує ручне дугове та плазмове зварювання простихиконує ручне дугове та плазмове зварювання простих
деталей, вузлів та конструкцій.деталей, вузлів та конструкцій.
Електрозварник ручного зварювання


