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Загальні положення
Професія «Машиніст із прання та ремонту спецодягу» належить до професійної групи «Робітники» (код за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» — 8264).
Машиніста із прання та ремонту спецодягу приймає на роботу та звільняє з роботи керівник  (далі — дошкільний заклад).
Машиніст із прання та ремонту спецодягу підпорядковується безпосередньо .
Основні функції машиніста із прання та ремонту спецодягу — своєчасне та якісне прання спецодягу, білизни тощо, їх дрібний ремонт.
У своїй роботі машиніст із прання та ремонту спецодягу керується правилами й нормами охорони праці і пожежної безпеки, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, цією робочою інструкцією.
	



Завдання та обов’язки
Приймає у визначені терміни для прання спецодяг та інші предмети виробничого призначення, рушники, штори, білизну і пере їх уручну та на машинах за встановленим графіком. 
Відповідно до графіка обміну білизни приймає та видає її.
Витрачає пральний порошок та інші засоби відповідно до норм.
Сушить у сушильних барабанах (камерах) або в природних умовах, прасує на пресах, каландрах або вручну. 
Виконує дрібний ремонт спецодягу і білизни вручну та на швейній машині, нашиває мітки. 
Укорочує рукава, штани, комбінезони спецодягу. 
Сортує і видає спецодяг та інші предмети.
Оформлює встановлену документацію. 
Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.
Дотримується правил охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
	Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці.

Проходить періодичні медичні огляди.
	
	

Права
Має право:
	На забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов’язків згідно з цією робочою інструкцією.
На робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці.
Вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи, пов’язаної з виконанням його функцій.
На забезпечення засобами індивідуального захисту.
Підвищувати свою кваліфікацію.
	
	

Відповідальність
Несе відповідальність:
	За невиконання або неякісне виконання своїх обов’язків, передбачених цією робочою інструкцією.
Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу у межах і порядку, передбаченими чинним законодавством.
За недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії. 
	
	

Повинен знати
Технологію прання спецодягу, білизни із різних матеріалів.
Будову і правила експлуатації устаткування, яке обслуговує.
Види, властивості мийних і вибілювальних засобів, способи їх застосування та приготування.
Правила ведення встановленої документації.  
	
	

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка, без вимог до стажу роботи. 







Інструкцію розробив          	______________	
	(підпис)


Посадову інструкцію отримав

_________________	__________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_______________
	(дата)


ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

_________________	__________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_______________
	(дата)


