Karta zawodu
zawód

rodzaj zawodu

typ kształcenia

czas trwania nauki
miejsce kształcenia

Na czym polega zawód?

Betoniarz-zbrojarz

oficjalnie uznawany w rozumieniu ustawy o kształceniu
zawodowym
kształcenie w systemie dualnym, w przemyśle i rzemiośle
(regulowane rozporządzeniem o kształceniu zawodowym)
3 lata
zakład pracy i szkoła zawodowa (nauka zawodu
w systemie dualnym)
Betoniarz-zbrojarz wykonuje konstrukcje z betonu
i żelbetu, potrzebne np. do budowy mostów, hal
i budynków wielokondygnacyjnych. Montuje lub wykonuje
szalunki i rusztowania, wygina i wiąże zbrojenia,
zwiększające wytrzymałość betonu i montuje zbrojenia
w szalunkach.
Betoniarze-zbrojarze zajmują się także produkcją
mieszanek betonowych lub przetwarzają dostarczany na
budowę gotowy beton towarowy. Świeży beton wlewają
do szalunków i zagęszczają go przez ubijanie
i wibrowanie. Po zastygnięciu usuwają szalunek i w razie
potrzeby obrabiają powierzchnię betonu. Betoniarzzbrojarz montuje gotowe elementy betonowe i uszczelnia
budowle wykonane z betonu, wykonując izolację cieplną
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Karta zawodu
i przeciwwilgociową. Do ich zadań należy także
naprawianie szkód powstałych na elementach
betonowych.
Gdzie znajdę pracę?

Zatrudnienie
Betoniarze-zbrojarze znajdują zatrudnienie w:
• zakładach ogólnobudowlanych
• w przedsiębiorstwach budownictwa mostowego
i budowy tuneli
• w zakładach produkujących beton towarowy
i prefabrykaty betonowe.
Miejsce wykonywanej pracy
Betoniarze-zbrojarze pracują przede wszystkim:
• na budowie
• przy stanach surowych na zewnątrz i wewnątrz
budynków

Jakie są warunki
przyjęcia?

Co jest najważniejsze
w tym zawodzie?
Wymagania

Ile będę zarabiał
w trakcie nauki?

Zasadniczo nie ma żadnych prawnie usankcjonowanych
warunków odnośnie ukończenia określonego poziomu
kształcenia szkolnego. W praktyce firmy zatrudniają
przeważnie kandydatów legitymujących się świadectwem
ukończenia niemieckiej Hauptschule
(po ukończeniu 9 lat nauki)
• Dobry stan zdrowia i kondycja (np. przy podnoszeniu
i przenoszeniu materiałów budowlanych)
• Zręczność i koordynacja wzrokowo-ruchowa (np. przy
dokładnym montażu prefabrykatów betonowych)
• Rozwaga i ostrożność (np. podczas pracy na wysokości,
na drabinach czy rusztowaniach)
• Umiejętność pracy w zespole (np. przy transporcie czy
montażu dużych elementów prefabrykowanych)
Przykładowe wynagrodzenie miesięczne:
1. rok nauki: 609–690 euro
2. rok nauki: 836–1060 euro
3. rok nauki: 1056–1339 euro
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