Ajoneuvomaalari
KUVAUS
Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä
pintakäsittelyalalla Ajoneuvomaalareina. Ajoneuvomaalari osaa toimia itsenäisesti ajoneuvoteollisuuden
ruiskumaalarina. Hän osaa käyttää erilaisia teollisuusmaaleja ja niiden lisäaineita sekä sävyttää automaaleja
kaavojen avulla. Hän osaa ruiskuttaa pohja-, hionta- ja pintamaaleja ajoneuvon maalipinnalta edellytettävään
pinnanlaatutasoon. Hän osaa poistaa vanhan maalin suihkupuhdistamalla, suojata tarvittavat kohdat työn ajaksi
sekä irrottaa ja kiinnittää maalausta haittaavat osat. Hän osaa tehdä raidoituksia ja tekstejä maalaamalla ja
teippaamalla. Tutkinnon suorittaja osaa tehdä myös pieniä peltien oikaisutöitä käsityökaluilla. Hän huolehtii
maalaamon puhtaudesta ja järjestyksestä ja on selvillä työhönsä liittyvistä vaaratekijöistä ja noudattaa
materiaaleja ja työvälineitä koskevia turvamääräyksiä. Tutkinnon suorittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien
vaatimukset työn onnistumiselle ja tietää mitkä työvälineiden ja -materiaalien ominaisuudet ovat työn
onnistumisen kannalta merkittäviä.
Ajoneuvomaalarin tehtävät edellyttävät oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja hyvää vuorovaikutus- ja
yhteistyökykyä työryhmän ja asiakkaan kanssa.
Ajoneuvomaalarin työ on myös fyysisesti liikunnallista, joten alalla toimiminen edellyttää hyvää terveyttä ja
fyysistä kuntoa. Toisaalta työ soveltuu sekä miehille että naisille. Koulutus ei sovellu pölyallergisille eikä tuki- ja
liikuntaelinsairauksista kärsiville.
LISÄTIEDOT
Koulutukseen pääsylle ei ole ammattitaitovaatimuksia, mutta alan harrastaminen katsotaan eduksi. Koulutuksen
aikana opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksen aikana on
mahdollisuus suorittaa Pintakäsittelyalan perustutkinto. Perustutkinto muodostuu useasta tutkinnon osasta.
(Näyttötutkinnon osien suorittamista voi jatkaa tämän koulutuksen päätyttyä työn ohessa).
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
OHJAAVA OSA
Jaksolla tutustutaan koulutuksen sisältöön sekä koulutusalaan ja laaditaan yhdessä opiskelijan henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtainen opinto-ohjaus määrittyy opiskelijan henkilökohtaisten
tarpeiden mukaan.
TUTKINNON PERUSTEIDEN MUKAISET OPINTOKOKONAISUUDET
Opiskeltavia aiheita:
* Ajoneuvomaalaus
* Metallituotemaalaus
* Ruiskumaalaustyöt
* Korroosionestomaalaus
* Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt
* Työelämän yleisvaatimukset
* Työssäoppiminen
NÄYTTÖTUTKINTO
TYÖNHAKUVALMENNUS
Koulutus toteutetaan ajalla alkaen 26.02.2018 haku Non-stop.
Lisätietoja koulutuksesta TAO:ssa antaa Sanna-Mari Niinivuo p.041 549 8035, sanna-mari.niinivuo@taos.fi
HAKEUTUMINEN JA VALINTA
Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla http://www.te-palvelut.fi olevalla
sähköisellä hakulomakkeella.
Esivalinnan läpäisseet kutsutaan valintahaastatteluihin TE-toimistoon.
Koulutukseen hakeneille suosittelemme valintojen etenemisen seuraamista www.te-palvelut.fi -sivujen sähköisen
asioinnin kautta.
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutuslinja p. 0295 020 702.
HUOM! Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja.
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