Kompetentside tõendamise vorm Osakutse tainavalmistaja, tase 4

Kutse taotleja:

Lp. kutse taotleja!
Vorm on üheks tõendusvormiks tainavalmistaja, tase 4 kompetentside tõendamiseks kutse andmisel
Allpool olevas tabelis on veerus A esitatud töö-osad (kompetentsid), veerg B on mõeldud kompetentsi tõendamiseks ja viimane veerg
C on mõeldud tööandja kinnitusele.
B- osa täitmine: Palun mõelge hoolikalt järele, kuidas Teil enda arvates tegelikus töö-situatsioonis iga kompetents avaldub. Kirjeldage
tegevusi, mis iseloomustavad antud kompetentsipõhist käitumist, faktilisi andmeid, kui need tõendavad kompetentsi ilmnemist vm
olulist informatsiooni enda tegevuse kohta. Tooge konkreetseid näiteid.
C- osa täitmine: Palun kirjuta iga tegevuse kirjelduse taha tööandja andmed, kus antud kompetents on ilmnenud. Teie poolt
kirjeldatud kompetentsi tõendab tööandja oma allkirjaga. Töömapi võib allkirjastada digitaalselt või käsitsi, aga töömapp peab
olema esitatud kutseandjale elektroonselt.
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OSAKUTSE TAINAVALMISTAJA , tase 4
A
Kompetents

B
Tegevuse kirjeldus, kompetentsi
tõendamine

C
Ettevõtte hindaja
hindamistulemused

KOHUSTUSLIKUD TÖÖOSAD
1 TAINASTE VALMISTAMINE, SH JUURETISE JA KEEDU VALMISTAMINE
Valmistab
tootmiseks
ette
vajalikud
tootmisseadmed vastavalt juhendile, arvestades
1 1 valmistatavat toodet.

Valmistab tootmiseks ette toorained (sõelub Näide: ……… (ajavahemikul, perioodil, jm)
jahu, valmistab ette munad, sulatab margariini etteantud retsepti järgi kaalusin toorained,
1 2
jm), lähtudes toote valmistamise juhistest.
eeltöötlesin........., valmistasin ette
Näide: (ettevõtte juht, vahetuse
tootmisprotsessiks ..... jne
vanem, jm), tel 5xxx xxxx
Valmistab keedud, juuretised, tainad vastavalt
retseptile.
1 3
Jälgib toote valmistamise protsessis taina
kvaliteeti, sh teeb sensoorset hindamist ja
1 4
valmistamise lõpus hindab toote vastavust
kvaliteedinäitajatele.
2 TAINASTE KÄÄRITAMINE, VORMIMINE, KERGITAMINE
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Jälgib valmistatud juuretiste ja/või tainaste
käärimise protsessi vastavalt tehnoloogilisele
2 1
juhendile.
Tükeldab tainad käsitsi või masinaga vastavalt
retseptis ja tehnoloogilises režiimis antud toote
2 2
parameetritele, lähtudes töökorraldusest ja
etteantud juhistest.
Kergitab tooted vastavalt tehnoloogilisele
juhendile, kasutades kergitusseadmeid.
2 3
3 LÄBIV KOMPETENTS
Jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja
tootlikkust, täidab ja järgib toiduhügieeni
3 1
nõudeid (käte, riietuse, inventari jm
puhastamine ja desinfektsioon).
Kasutab tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab
selle korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt,
3 2 kasutades töövahendeid, materjale, aega,
energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki
minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest.
Saab aru organisatsiooni erinevate
osakondade/töölõikude tööst ja
3 3 funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise
ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks
probleem on suurema süsteemi osa.
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Esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb
parendusettepanekuid oma pädevuse piires;
3 4
teeb koostööd.
Hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab
kasutusele abinõud ohtude maandamiseks (nt
masina või seadme rikke korral lülitab selle
3 5
välja), järgides töökeskkonna ja
tööohutusnõudeid ning kasutades
isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
Õnnetusjuhtumi korral lülitab masina või
seadme välja, kutsub professionaalse abi ja
3 6
teatab õnnetusjuhtumist tööohutuse eest
vastutavale isikule või otsesele juhile.
Kasutab oma töös eesti keelt tasemel A2
3 7

3 8

Kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 ja
AO7.
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