Lisa 1.
Seosed Forvarderioperaator (tase 4) kutsestandardis kirjeldatud kompetentside ja forvarderioperaatori 4. taseme õppekava
põhiõpingute moodulite vahel.
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Kompetentsi nimetus kutsestandardis

B.2.1. Hooldus-ja uuendusraie tegemine
B.2.1.1. Juhib forvarderi, arvestades looduslikke tingimusi ja
etteantud tööülesannet.
B.2.1.2. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid
kasutades raielangi, kokkuveotee ja laoplatsi õigsuses ja
ohutuses.
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B.2.1.3. Võtab tööülesandest lähtudes vastu ja edastab
elektroonilisi andmeid.
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B.2.1.4 Sorteerib tootmisülesandest lähtuvalt puidu sortimendid.
Planeerib laoplatsil puidu paigutamist, lähtudes
tootmisülesandest, laoplatsi eripärast, puidu sortimentide arvust
ja kogusest. Laadib ja veab puidu sortimendid kokku ja virnastab
vastavalt tootmisülesandele. Hindab jooksvalt puidu sortimendi
ja kogust ning kontrollib oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust
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B.2.2.1. Jälgib igapäevaselt töö käigus forvarderi korrasolekut ja
hooldusvälpasid. Masina rikete ilmnemisel katkestab töö.
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B.2.2.2. Seadistab forvarderi töökohaasendi endale sobivaks,
arvestades ergonoomiat, töö iseloomu ja tööülesannet.
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B.2.2.3. Teeb kindlaks töö käigus tekkinud mehaanilised,
elektrilised ja hüdraulilised rikked ning kõrvaldab need oma
pädevuse piires. Teeb masinale regulaarseid hooldustöid,
lähtudes kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest.
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B.2.2.4. Käitleb keskkonnanõudeid silmas pidades hooldus- ja
remondijäätmeid.
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B.2.1.5 Hindab laoandmete saamiseks puidu sortimendi kogust
koormas, lähtudes puidu ja koorma parameetritest. Väljastab
toodangu raporti, kasutades infotehnoloogilisi seadmeid.
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B.2.2. Forvarderi seadistamine ja korrashoid

B.2.3 Kutset läbivad kompetentsid
B.2.3.1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile
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B.2.3.2. Mõistab oma rolli puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
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B.2.3.4. Kasutab harvesteriga töötamisel säästvaid töövõtteid.
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B.2.3.5. Lähtub oma tegevuses töökeskkonna ja
ohutusnõuetest. Kasutab ohutuid töövõtteid ja ettenähtud
kaitsevahendeid.
B.2.3.6. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab
metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi
tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus. Võtab kasutusele
sobivad abinõud riskide maandamiseks.
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B.2.3.7. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub
professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.

X

B.2.3.8. Kasutab oma töös arvutit, nutiseadmeid ja muid
tehnoloogilisi abivahendeid: arvuti- ja internetikasutamise
põhitõed, internetiturvalisus, erialased äpid ja veebirakendused.
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X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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B.2.3.3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult
ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
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