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II.
Nazwa stanowiska:
A.
2.

Liczba
osób
stanowisko:

przewidywanych

3.

Miejsce wykonywania pracy:

6.

Zakres zadań
stanowisku:

wykonywanych

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

Robotnik gospodarczy
na

2
Nazwa obiektu:
Status:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy, Miejscowość: teren Gminy Lipnica
Murowana
Powiat:

na
- proste prace konserwatorskie i porządkowe na
cmentarzach wojennych w Rajbrocie na tzw.
Mulowcu i Rakowcu oraz w Lipnicy Dolnej, który
wchodzi w skład kompleksu zabytkowego
otaczającego kościół św. Leonarda wpisanego na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Naturalnego UNESCO - perły na Szlaku Architektury
Drewnianej,
-proste prace konserwatorskie i porządkowe wokół
drewnianego kościoła w Rajbrocie, zabytkowej
dzwonnicy oraz wokół zabytkowego spichlerza, - uzupełnianie kostki brukowej w centrum
zabytkowym w Lipnicy Murowanej,
-- prace porządkowo – zabezpieczające przy
przydrożnych kapliczkach na terenie Gminy .
-systematyczne koszenie trawy, wycinanie
zakrzaczeń na terenach bezpośrednio przyległych
do wymienionych obiektów zabytkowych.

Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych
9.

10.

Wykształcenie:

Doświadczenie
zawodowe:

Niezbędne: …

Pożądane:…

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Niezbędne: …

Pożądane:…
Mile widziane
doświadczenie przy
pracach zbliżonych

bez ograniczeń
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11.

Umiejętności:

Niezbędne: …
posługiwanie się prostymi narzędziami jak:
kosa, siekiera, piła ręczna

Pożądane:…
doświadczenie z zakresu
prac murarskich i
kamieniarstwa,
dokładność i staranność
Mile widziana
umiejętności obsługi
pilarki
i innych urządzeń typu
kosiarki spalinowe

12.

Cechy osobowe:

Niezbędne: …

Pożądane:…
Staranność
cierpliwość,
obowiązkowość,
dokładność i chęć do
pracy

obowiązkowość, punktualność

13.

Oferta jest kierowana również do osób
z niepełnosprawnością

14.

Umiejętności, które osoba nabędzie na
stanowisku:

- Nie
- Tak- Wstępne wymagania dotyczące sprawności
kandydata
(np.
stopień
sprawności
fizycznej,
intelektualnej, wzroku, słuchu, odporność na stres itp.)
Kandydat może posiadać
obniżoną sprawność
komunikowania
się oraz obniżoną sprawność
ruchową
wynikającą
z
niepoprawnego
uformowania szkieletu bądź z uszkodzenia stawów

Robotnik gospodarczy w zakresie ślusarsko –
murarsko - brukarskim

17.

18.

Sposób organizacji pracy – czas
pracy; np. Czy stanowisko wymaga
dyspozycyjności w soboty/ niedzielę/
święta?
Czy istnieje możliwość zatrudnienia
uczestnika/ów
projektu
przez
Wnioskodawcę po zakończeniu ich
udziału w projekcie?
Wymagania odnośnie warunków zatrudnienia:
 minimalny czas zatrudnienia: 4 miesiące;
 zatrudnienie najpóźniej od stycznia 2013r;
 umowa o pracę/ umowa zlecenie (brak
wymogów odnośnie wymiaru etatu)

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30.
do 15.30.

- Nie;
 Tak deklarowana liczba osób: 1
na czas ściśle określony w wymiarze
pełnego etatu na 4 miesiące
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