Zestaw Nr 1 O zawodach - zadania

projektowanie i implementowanie układów sterowania

projektowanie i implementowanie układów automatyki i robotyki

automatyczna regulacja w technice przy wykorzystaniu układów mechatronicznych
budowanie i wdrażanie złożonych i zintegrowanych układów mechanicznoelektroniczno-informatycznych
prowadzenie badań i testów

nadzorowanie produkcji prototypów
projektowanie i wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów
mechanicznych
zapewnianie utrzymania ciągłości ruchu i usprawnianie pracy linii produkcyjnych

prowadzenie pomiarów procesów technologicznych

monitorowanie poprawności działania maszyn i urządzeń

ustalanie działań prewencyjnych

tworzenie i sprawowanie nadzoru nad dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń

zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn

wdrażanie nowych projektów

prowadzenie prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń
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wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń
mechatronicznych
zapewnianie wsparcia technicznego podczas awarii maszyn
użytkowanie, diagnozowanie, naprawa urządzeń biurowych (drukarki,
kserokopiarki)
użytkowanie, diagnozowanie, naprawapoligraficznych maszyn cyfrowych

użytkowanie, diagnozowanie, naprawa obrabiarek sterowanych cyfrowo

użytkowanie, diagnozowanie, naprawa zaawansowanego sprzętu AGD

użytkowanie, diagnozowanie, naprawa linii produkcyjnych
rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i
niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
biologicznych;
pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności
społecznej;
aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności
życiowej;
zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego;
zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;

wykonywanie zabiegów higienicznych;

współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
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asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów
higienicznych;
konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
pielęgniarskich;
ocena stanu higienicznego chorego,

obserwacja wszelkich zmian w stanie pacjenta,

pomoc podopiecznym w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych

pomoc w utrzymaniu ciała w czystości, wykonywaniem zabiegów higienicznych

pomiar podstawowych parametrów życiowych,
współpraca z zespołem specjalistów w zakresie planowania i realizowania opieki
nad osobą chorą i niesamodzielną.
montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego

testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego

konfiguracja stanowisk komputerowych

tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych

konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
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projektowanie i administrowanie systemami baz danych

cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

posługiwanie się systemami operacyjnymi

konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i
aplikacjami
monitorowanie poprawności działania urządzeń

wdrażanie nowych projektów

pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu

zawieranie umów

sporządzanie dokumentacji transportowej

ubezpieczanie przesyłki

odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy

dowóz, przewóz, załadunek, wyładunek i przeładunek towaru.

składowanie przesyłki, pobieranie opłat

organizacja odpraw celnych.

