Ambasador poklica: Popravljalec elis
Aljaž Berčič

Aljaž, je bila tvoja poklicna pot načrtovana?

Tega nisem niti malo načrtoval, zato je moja pot vmes večkrat
spremenila smer. Me je pa do trenutne točke zagotovo vodila strast
do mojega hobija - že kot otrok sem treniral plezanje, kasneje sem
v sklopu tega vodil tečaje in inštruiral. Po gimnaziji sem opravil
vojaški rok, kar je bila zame velika izkušnja, za tem pa sem se lotil
iskanja poklicev, povezanih z delom na višini. V vsakem novem
poklicu sem se naučil nekaj novih spretnosti in opravil nekaj
dodatnih izobraževanj ter licenc.

Kakšen poklic pa opravljaš trenutno?

V tujem mednarodnem podjetju sem popravljalec elis, kar pomeni,
da je moja naloga popraviti poškodovane dele elis na vetrnih
elektrarnah. Ob tem moram poudariti, da sem v osnovi tehnik
vrvnega dostopa, saj gre za delo na velikih višinah.

Kakšne pripomočke uporabljaš pri svojem delu?

Pri svojem poklicu združujem vrvno tehniko in tehniko popravila
kompozitnih materialov. Z vrvno tehniko pridem do samega mesta
popravila, za kar pa potrebujem osebno varovalno opremo,
varovalna oblačila, opremo za vrvno tehniko. Ko sem varno na
mestu, pa pričnem s popravili različnih delov in materialov s
............ orodij, kot so brusilke, rezalniki, čopiči, valjčki za obdelavo
pomočjo
.epoksija, indukcijski grelci... Vedno imam s seboj tudi digitalno kamero in kartončke za prikaz dela stranki.

Kakšna izobrazba, znanja in spretnosti so potrebna za ta poklic?

Mislim, da ni omejitev glede stopnje izobrazbe, je pa potrebnih več licenc in specifičnih izobraževanj, na
primer trening vrvne tehnike za industrijske delavce, varnost pri delu v vetrnih elektrarnah in reševanje v
primeru nezgod, tečaj popravljanja elis in dela s kemikalijami... Prednosti za opravljanje tega poklica pa
predstavljajo ročne spretnosti, dobra telesna pripravljenost in spretno rokovanje z orodjem. Potrebna so tudi
osnovna znanja za delo z računalnikom in sposobnost dela pod stresom.

Kakšne lastnosti potrebuje oseba, da lahko uspešno opravlja to delo?

Zelo pomembna je "trezna glava", ker moraš biti že zaradi varnosti res dobro osredotočen na nalogo.
Posledično je tudi priporočljiv nek zdrav strah pred višino. Prav tako je dobro, če si iznajdljiv, da zmoreš
reševati probleme. Ker pa gre za terensko delo in velikokrat delo v tujini, je potreben prilagodljiv življenjski
slog. Delo pa običajno poteka v paru, zato je pomembno tudi poznavanje tujega jezika, vsekakor pa tudi
strpnost in prilagodljivost, saj je produktivno imeti dobre odnose z delovnim partnerjem.

Kaj je tvoj najljubši del pri opravljanju te službe?

Definitivno so to potovanja. V sklopu te službe sem potoval na raznolike kraje po svetu in videl dele sveta, ki
jih kot turist skoraj zagotovo ne bi.

Zakaj bi mladim priporočal izbiro tvojega poklica?

Ponuja tudi ugodnosti, kot so dobra plača, veliko prostega časa (ko je delavec doma) in fleksibilnost dela.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki bi se želeli podati v ta poklic?

Dajte sami sebe izzvat in se preizkusite tudi v kakšni takšni manj konvencionalni poklicni poti. Dela nikoli ne
zmanjka, samo videti ga je treba.

