Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
Τεχνικών Υπηρεσιών
∆/νση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών
∆ιεύθυνση:
Απορριµµάτων
Τµήµα:
Σταθµού Μεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΑ)
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Προϊστάµενος του Τµήµατος ΣΜΑ
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος του Τµήµατος ΣΜΑ – Τεχνίτης
Συντηρητής

Κλάδος / Ειδικότητα:

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ
∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1. Ελέγχει και παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και
τεχνικών δοµών του ΣΜΑ ∆. Θεσσαλονίκης και των απορριµµατοκιβωτίων.
2. Εξασφαλίζει σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, βλαβών και εν γένει εκτάκτων τεχνικών
θεµάτων την αποκατάσταση της λειτουργίας των µηχανηµάτων ή τεχνικών εγκαταστάσεων
και την επαναφορά τους στον παραγωγικό κύκλο και την ασφαλή λειτουργία τους.
3. Φροντίζει για τον τακτικό καθαρισµό των ευαίσθητων τεχνικών µονάδων, για τις µετρήσεις
των απαραίτητων φυσικών ή παράγωγων µεγεθών που υπεισέρχονται στη λειτουργική
ικανότητα των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων τις οποίες καταγράφει, εξασφαλίζει την
ασφαλή λειτουργία των τεχνικών µονάδων και ρυθµίζει µε ασφάλεια αυτές µε τη συνδροµή
του εργατικού δυναµικού και του Τεχνικού µηχανικού συντήρησης, εφαρµόζοντας τις
συγκεκριµένες, καθορισµένες από τη Νοµοθεσία ή/και Υπηρεσία προδιαγραφές,
κανονισµούς και εντολές.
4.
Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τον Τεχνικό µηχανικό συντήρησης για τα προβλήµατα και
τα εν γένει περιστατικά που διαπιστώνει και εισηγείται τις απαιτούµενες παρεµβάσεις.
5.
Εκτελεί µε τη συνδροµή του Τεχνικού µηχανικού συντήρησης τις απαραίτητες έρευνες
αγοράς αναλωσίµων, και όχι µόνο, υλικών των τεχνικών δοµών.
6.
Παρακολουθεί τις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες,
καταγράφει και ενηµερώνει τον Τεχνικό µηχανικό συντήρησης για την πορεία και
επεµβαίνει σε περιπτώσεις παρέκκλισης από προδιαγραφές ή συµβατικούς όρους, κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας ή περιβαλλοντικούς όρους.
7.
∆ιατηρεί και διανέµει τα υλικά υγιεινής και ασφάλειας.
8.
Συνεργάζεται στενά µε τον Τεχνικό µηχανικό συντήρησης και τους µηχανικούς βάρδιας.
9.
Παρέχει ασφαλείς υποδείξεις στους χρήστες του εξοπλισµού για πιθανές αναγκαίες ειδικές
πρακτικές χειρισµού, µέχρι την οριστική λύση κάποιου τεχνικού προβλήµατος.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Παρακολουθεί και τηρεί το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης και ενηµερώνει τον
Τεχνικό µηχανικό συντήρησης για την πορεία του ή για τις εργασίες που θα πρέπει να
εκτελεσθούν ή ακόµη και γι’ αυτές που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
Εκτελεί µε τη συνδροµή των χρηστών του εξοπλισµού και µαζί µε τον τεχνικό µηχανικό
συντήρησης και µηχανικό βάρδιας τις απαραίτητες δοκιµαστικές λειτουργίες για όσο
χρονικό διάστηµα αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν είτε µετά από άµεση επέµβαση είτε µετά
από επισκευή (υπηρεσιακή ή εξω-υπηρεσιακή), τηρώντας απαραίτητα όλες τις
προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής καθώς και τους περιβαλλοντικού όρους.
Συµµετέχει σε τεχνικές υπηρεσιακές συναντήσεις.
∆ιατηρεί σε άριστη κατάσταση όλο τον τεχνικό εξοπλισµό και εργαλεία που του
παρέχονται για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και τον εξοπλισµό ασφάλειας.
Παρακολουθεί και ελέγχει τα µέσα και µέτρα πυροπροστασίας – πυρασφάλειας και
ενηµερώνει τον τεχνικό µηχανικό συντήρησης για την κατάστασή τους ή ό,τι άλλο.
Επισηµαίνει µε ειδικές καρτέλες αρίθµησης τα προς επισκευή ή συντήρηση ή σε αδράνεια
ή επικίνδυνα τεχνικά στοιχεία καθώς και τους χώρους της επέµβασης αποτρέποντας την
είσοδο οποιουδήποτε κατά την εκτέλεση εργασιών, σε συνεργασία µε τον χρήστη και τον
Τεχνικό µηχανικό συντήρησης.
Εκπαιδεύει νέους συναδέλφους σε συνεργασία µε τον τεχνικό µηχανικό συντήρησης.
Συνεχής ενηµέρωση σε θέµατα τεχνικά και τεχνολογικής εξέλιξης.
Τηρεί τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας.
Συµµετέχει σε οµάδες εργασίας και επιτροπές

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ
2. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση: ,
Απολυτήριο Λυκείου (∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση) µε ειδίκευση τεχνιτών ή τεχνιτών µικρών
µηχανών ή ηλεκτροϋδραυλικών ή ηλεκτρολόγων ή δοµικών έργων
Βασικές γνώσεις:
Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ
Βασικές αρχές υδραυλικών συστηµάτων
Βασικές αρχές ηλεκτρικών µηχανών
Μηχανολογικό σχέδιο
Στοιχεία µηχανών
Τεχνολογία συγκολλήσεων
Μεταλλικές κατασκευές
Κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας
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∆εξιότητες / Ικανότητες:
Φυσική κατάσταση και µυϊκή δύναµη
Παρατηρητικότητα
Ικανότητα συνεργασίας
Οµαδική εργασία
Επικοινωνία
∆ιαγνωστική ευχέρεια
Ξένες γλώσσες:
Εµπειρία:
Επιθυµητή η εµπειρία σε µικρές µηχανές, ηλεκτροϋδραυλικά συστήµατα, µεταλλικές κατασκευές
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:

……………….

……………..

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)
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……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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