Назив на СЗ
Код на СЗ
Сектор
Ниво на
сложеност на
работни задачи

Опис на СЗ

Број
1.

Производител на пиво и оцет
1330.40.05
ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА
IV (четврто)
Производителот на пиво и оцет е дел од тимот за производство на
пиво и оцет, кој со своето целосно ангажирање и работење
придонесува за оптимално функционирање на целиот процес на
производство. Преку своите задачи тој придонесува за правилно
функционирање на производствениот процес. При тоа води работна
документација, ја планира, подготвува и извршува својата работа,
рационално ја користи енергијата, суровините и времето, го чува
здравјето и околината,
комуницира со соработниците,
користи
информатичко-комуникациска технологија. Работи според стандардите
за квалитет,
управува со машини и уреди во процесот на
производство, учествува и постапува одговорно во подготовката на
суровини за изработка на соодветен производ, учествува во
изработувањето на пиво и оцет, по барање пакува, полни, етикетира.
Постапува одговорно и со отпадот при производството на пиво и оцет.
Во целост се придржува кон утврдената организација на работа од
страна на работодавачот, вклучително и кон воспоставениот работен
ред и дисциплина како и добра комуникација со колеги и
претпоставени.

Функции на
занимањето
Планирање и
организирање на
активности

Задачи на
занимањето
Анализира, планира
и организира работа
согласно
стандардите и
стандардните
процедури

Компетенции на занимањето
1. Ја
почитува
политиката
на
работење на организацијата
2. Ја познава организацијата на
производството
3. Чита
и
толкува
техничкотехнолошка документација
4. Го познава технолошкиот процес
5. Ги применува стандардите во
прехранбената
индустрија
согласно со законите
6. Ги
применува
стандардните
процедури за производство на
пиво и оцет и суровините потребни
за тоа
7. Ги
познава
методите
за
надгледување на процесите за
производство на пиво и оцет, како
и за суровините потребни за
производството
8. Ја анализира зададената работна

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето

Компетенции на занимањето

2.

Подготовка за
работа

Подготвува и врши
проверка на
исправноста на
опремата за работа
и средства за лична
заштита

3.

Оперативни
активности

Прима, складира и
контролира
суровини

1. Ја проверува опремата во однос на
хигиената и соодветната поврзаност
2. Врши едноставна проверка пред
почеток на работата
3. Обезбедува неопходни суровини и
алати за работа
4. Избира методи за работа
5. Проверува исправност на мерните
инструменти и врши нивна подготовка
и калибрација
6. Проверува лични заштитни средства
и
врши
нивна
подготовка
за
користење
1. Врши органолептичка проверка на
суровината (слад и другите суровини)
2. Проценува и донесува одлука за
прием на слад и другите суровини
3. Води евиденција за примениот слад и
другите суровини
4. Врши прием и складирање на слад и
другите суровини
5. Зема
мостра
за
анализа,
ја
евидентира
и
упатува
за
лабораториска анализа
6. Врши прием и правилно складирање
на репроматеријали (материјали за
пакување, материјали за работа,
дополнителни суровини и хемиски
средства)

задача
9. Утврдува динамика, редослед и
процес
на
извршување
на
работната задача
10. Прави
план
за
работа
за
изведување на работната задача

Подготвува суровини
за производство

1. Чита работен налог за производство
и постапува во согласност со истиот
2. Врши преземање на суровини од
магацин според работниот налог
3. Врши подготовка на суровините
4. Врши контрола и евиденција на
процесите

Подготвува опрема
за производство и

1. Проверува и контролира исправност и

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето
лични заштитни
средства

Произведува пиво и
оцет

Компетенции на занимањето
чистота на мерните инструменти,
апаратите
и
опремата
за
производство пред почетокот на
работата
2. Проверува дополнителна опрема и
лични заштитни средства пред
почетокот на работата
1. Ги познава и извршува производните
процеси за добивање пивски слад и
пиво
2. Го познава софтверот за работа
(доколку процесот е автоматизиран и
се извршува од контролна соба)
3. Врши транспорт, кондиционирање и
мелење на сладот
4. Започнува процес на коминење врз
база на дадена рецептура со
постојано следење на температурата,
температурните
паузи,
pH
на
средината
и
другите
процесни
параметри.
5. Овозможува префрлање на комината
во цедилник, од каде што се цеди во
котел за варење
6. Додава хмељ според рецептура, го
следи процесот на уварување и потоа
ја префрла содржината во вирпул
(таложник) и ја лади слад
7. Евидентира
во
процесната
документација за варки параметри по
часови и минути за секоја варка,
вклучувајќи и исфрлање на требер
8. Прави трансфер на пивскиот слад,
негова аерација, заквасување и
ферментација на пиво
9. Ги следи процесните параметри на
процесот
на
ферментација
со
секојдневно мерење на параметри
(температура, екстракт)
10. Одговара за количината на квасец
при заквасување на варките, односно
квалитетот на квасецот со кој се
заквасува
(микробиолошките
параметри, конзистенција и сл.)
11. Врши префрлање на пивото во друг
танк за да одбележува во случај на
двостепен процес (со хоризонтални
танкови)
12. Ја следи состојбата на квасец во
танковите за складирање на истиот
13. Одговорен е за одржување на

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето

Компетенции на занимањето
параметрите
на
потребните
вредности во сите фази од процесот
14. Ги извршува производните процеси за
филтрација на пиво и се придржува
до дадениот план за филтрирање
15. Го
приготвува
растворот
за
наплавување и дозирање на киселгур
(дијатомејска земја)
16. Ги следи процесните параметри на
процесот (бистрина, концентрација на
кислород, дозирање на киселгур,
дозирање на SO 2 )
17. Ги
евидентира
во
процесната
документација за филтрација сите
параметри по часови за време на
процесот
18. Го прима филтрираното пиво во друг
танко од каде што го испорачува до
различни
линии
за
полнење/амбалажирање
19. Зема примероци од слад, пиво и
испирни води и ги доставува за
хемиска и микробиолошка анализа
20. Врши производство на деаерирана
вода
21. Врши санитација на сите линии и
танкови за да ги подготви за процес
22. Ги познава и извршува производните
процеси во производството на оцет
23. Го познава софтверот за работа
доколку процесот е автоматизиран
24. Врши подготовка на суровините за
производство на оцет во зависност од
постапката, ги запишува во евидентна
книга за суровини и инокулум
(одредена
количина
на
оцетни
бактерии потребни за почеток на
процесот)
25. Подготвува и следи алкохолно
вриење (примарно вриење) базирано
на дадена рецептура со додавање на
оцетно кисели бактерии и врши
контрола со постојано следење на
параметрите
26. Го
контролира
квалитетот
на
подготвените суровини и одредува
дали може да се продолжи или не со
понатамошен процес на обработка
активирање на инокулумот
27. Подготвува и следи секундарно
вриење со постојано следење на
параметрите

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето

Амбалажира и
складира пиво и оцет

Се справува со
отпадот

4.

Комерцијални
активности

Евидентира трошоци
и води грижа за
растур, крш и сл.

5.

Административни Пополнува работна
активности
документација

Компетенции на занимањето
28. Го води процесот на ферментирање
29. Го негува и обработува оцетот добиен
по одредена постапка
30. Го води процесот на бистрење
31. Користи соодветни филтри
32. Ги
евидентира
во
процесна
документација сите параметри според
часови за време на соодветниот
процес
33. Го прима филтрираниот оцет и го
испорачува до различни линии за
амбалажирање
34. Зема примероци и ги доставува за
хемиска и микробиолошка анализа
35. Врши санитација на сите линии за да
ги подготви за некаков процес
1. Го води и контролира процесот на
сортирање и пакување на пиво и оцет
2. Управува со уредите за сортирање и
пакување на пиво и оцет
3. Ги задава и контролира параметрите
за етикетирање
4. Води евиденција за количество на на
пиво и оцет во складиштето
5. Одредува, поставува и контролира
параметри (температура и влажност
на воздух во складиштето) за
складирање на пиво и оцет
1. Го собира, сортира и отстранува
отпадот
2. Ги евидентира количините на отпад
3. Знае безбедно да собира, сортира и
отстранува хемикалии
1. Пресметува и идентификува количини
на потрошени репроматеријали за
производство, заради понатамошна
пресметка на директни трошоци на
производство
2. Го пресметува и евидентира растурот,
кршот, отпадот и сл. споредувајќи ги
со законските граници во тој дел и
барањата на работодавачот
1. Поседува информатичка, техничка и
работна писменост
2. Пополнува записи за одредени
параметри од технолошкиот процес
(температура, рН, време, количества)

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето

6.

Активности за
осигурување на
квалитет

Контролира квалитет
во согласност со
стандардите и
стандардните
процедури

7.

Одржување и
поправки

Одржува опрема и
средства за работа

Компетенции на занимањето
3. По потреба подготвува извештаи за
производството
4. Води записи од извршени анализи во
текот на производството
5. Архивира податоци од мерењата
6. Складира и чува податоци во
електронска и печатена форма
1. Работи во согласност со законските и
интерните прописи
2. Ги применува начелата и одредбите
за спроведување на добра
производна и хигиенска пракса
3. Започнува, спроведува, надгледува и
го прилагодува производниот процес
за добивање на стандарден и
квалитетен производ
4. Врши проверки и сензорно оценување
на суровините, меѓупроизводите и
производите
5. Презема корективни активности како
одговор на производни
неусогласености
6. Зема мостри за контрола на
квалитетот на суровините,
меѓупроизвод и производ
1. Ги познава значењето и потребите од
одржувањето на опремата и алатите
2. Ги проверува поставените
параметри на уредите и по
потреба ги коригира
3. Ги познава и спроведува процедурите
за чистење и одржување на опремата,
уредите
и
апаратите
според
зададените упатства
4. Следи исправност и потреба од
сервисирање на опремата, уредите и
апаратите кои што го користи при
работењето
5. Проверува калибрација на мерните
инструменти
6. Запишува податоци од сервисирање
во работен картон
7. Одговара
за
одржувањето
на
хигиената во работниот простор
(машини, уреди, инсталации, погон и

Број

Функции на
занимањето

Задачи на
занимањето

8.

Комуникација

Комуницира со
соработниците

9.

Здравје,
безбедност и
заштита при
работа и заштита
на животна
средина

Лична заштита и
заштита на
работната средина и
производите

Компетенции на занимањето
сл.)
1. Комуницира
и
соработува
со
работниците
од
претходната
и
наредната операција
2. Комуницира со раководителот;
3. Поседува работна култура;
4. Познава и применува техничкотехнолошка терминологија
5. Користи
електронска
база
на
податоци
6. Комуницира со помош на ИКТ
7. Користи професионален речник
1. Користи заштитни средства, облека и
опрема при работа
2. Ги познава прописите за безбедност и
здравје при работа
3. Ги препознава опасностите што можат
да настанат при ракување и употреба
на
дадени
материјали
и
при
извршување на одредени работни
операции
4. Идентификува,
сортира
отпад
(органски и неоргански) и соодветно го
складира
и
отстранува
од
производните простории
5. Ги познава процедурите за безбедно
ракување и складирање на хемиските
средства што ги употребува при
работата
6. Ги познава основните принципи за
хигиена на храната и заштита на
животната средина
7. Познава прописи од областа на
заштитата на животната средина

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето:
Знаење за занимањето:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разликува основни и дополнителни суровини за производство на прехранбени
производи
познава мерки за работа во прехранбена индустрија
познава стандарди за квалитет применливи во прехранбената индустрија
набројува уреди, машини и опрема за работа
опишува функција и принципи на работа на опремата за работа
познава начин на одвивање техничко-технолошки процеси
комуницира со претпоставените и другите работници во производниот погон
се грижи за квалитетот на суровините, материјалите и меѓупроизводите
постапува во согласност со налозите за работа издадени од претпоставено лице
презема одговорност за квалитет на меѓупроизводот

•
•
•

иницира дополнителна контрола на квалитет на суровини, материјали
меѓупроизводи
приспособува процес на производство во зависност од условите на работа
одржува хигиена на работно место

и

Вештини за занимањето:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изведува работи согласно пропишаната документација
подготвува работна документација и организира сопствени дневни активности
прима работни задачи од претпоставените
чита рецептура за производство на производите, налози, извештаи, работни
упатства и сл.
врши проценка на квалитетот на суровините, материјалите и меѓупроизводите
следи параметри во текот на производниот процес
проверува техничка исправност на машина и се грижи за нејзино превентивно
одржување
води евиденција за сите потребни активности во различни записи
мери суровини и материјали потребни за подготовка
изготвува дневни и месечни извештаи за работа
користи правила и прописи за заштита при работа применува принцип на одржлив
развој

Комуникација на мајчин јазик
Способен е да објаснува постапки за производство на пиво, оцет и
квасец и учествува активно во производството на истите.
Може да се изразува јасно, усно и во писмена форма, да користи
електронска комуникација и да остварува јазична интеракција со
вработени, надворешни соработници и со странки. Способен е да
користи различни видови документација, технички помагала при
комуникација, да пребарува, собира и обработува информации и да
користи професионален речник.

Клучни
компетенции

Комуникација на странски јазик
Способен е да разбира информации и факти во усна и во писмена
форма. Користи странски јазик во специфичен општествен и
културен контекст поврзан со работата и го надградува своето
знаење и вештина во сферата на стручната терминологија.
Математички компетенции и основни компетенции во областа
на науката и технологијата
Способен е да применува математички изрази во решавањето на
одредени ситуации и пресметки, утврдување на потребни суровини
според дадени рецептури. Користи и работи со техничкотехнолошки алатки.
Дигитални компетенции
Способен е да користи компјутерска техника, Microsoft Office (Word,
Excel).

Учење да се учи
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и вештини
заради личен напредок и унапредување на работата. Способен е да
управува со сопственото учење, кариерата и работните рутини и е
истраен кон автономното учење.
Социјални/општествени и граѓански компетенции
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да
создава доверба, да покажува флексибилност и адаптибилност за
новонастанати ситуации и мотивиран е за работа во сопствената
област. Има позитивен однос кон професионалните етички норми и
вредности.
Чувство за иницијатива и претприемништво
Покажува иницијатива за подобрување на производниот процес со
воведување нови техничко-технолошки уреди и постапки во
работата и нивно спроведување. Креативен и иновативен е и ги
следи и прифаќа новините.
Културолошка свест и културно изразување
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и искуства,
поврзувајќи ги со самоподобрувањето на членовите на тимот. Ги
приближува сопствените креативни ставови со размислувањата на
другите членови на тимот, со што ја подобрува ефикасноста во
нивното работење.
Работа и работни задачи во/со
Посебни услови

Законска
регулатива,
прописи и
индустриски
стандарди

Донесен од:

Датум на
одобрување

•
•
•
•

Затворени простории (контролна соба и погони)
Работа со хемикалии
Работа во близина на машини со движечки компоненти
Работа под стрес

•
•
•
•
•
•
•

Закон за работни односи
Закон за безбедност на храна
Закон за безбедност и здравје при работа
Закон за заштита на лични податоци
Закон за заштита на животната средина
Закон за управната инспекција
Закон за ДДВ
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