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II.
A.

Pracodawca

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Nazwa stanowiska:

Pracownik fizyczny

2.

Liczba
osób
stanowisko:

przewidywanych

3.

Miejsce wykonywania pracy:

na

3
3.1 Nazwa obiektu: Zabytkowe kapliczki przydrożne
Status: Gmina Niepołomice
W miejscowościach na terenie Gminy Niepołomice
Kody pocztowe:32-005 Niepołomice, 32-003 Podłęże,
32-007 Zabierzów Bocheński
Powiat: wielicki
3.2. Nazwa obiektu: Zabytkowe centrum Niepołomic (
park miejski)
Status: Gmina Niepołomice
Miejscowość : Niepołomice
Kod pocztowy: 32-005 Niepołomice
Powiat: wielicki

6.

Zakres
zadań
stanowisku:

wykonywanych

na

3.3. Nazwa obiektu: Otoczenie Zamku Królewskiego w
Niepołomicach ( Osada podegrodzie, parkur )
Status: Gmina Niepołomice
Miejscowość: Niepołomice
Kod pocztowy: 32-005 Niepołomice
Powiat :wielicki
W obiekcie 3.1 będą to drobne prace rekonstrukcyjne i
zabezpieczające, zatrucie mikroflory, odczyszczanie,
malowanie, impregnowanie, hydrofobizacja,
zagospodarowanie otoczenia (przycinanie drzew i
krzewów, grabienie, koszenie trawników, nasadzenia i
pielęgnacja nasadzeń)
W obiekcie 3.2 będzie to udział w pracach
porządkowych, zbieranie śmieci, grabienie liści,
koszenie trawy, nasadzenia i pielęgnacja nasadzeń,
naprawy ogrodzenia, malowanie i konserwacja ławek i
koszy na śmieci, zamiatanie alejek.
W obiekcie 3.3 będzie to udział w pracach
porządkowych zbieranie śmieci, grabienie liści,
koszenie trawy, nasadzenia i pielęgnacja nasadzeń,
konserwacja alejek, naprawa ogrodzenia, konserwacja i
naprawa siedzisk na parkurze

W okresie cyklicznych imprez takich jak Dni Niepołomic,
Pola Chwały, W pogoni za Żubrem, Ballady Europy,
Kabareton osoby zatrudnione w ramach projektu będą
pomagały w organizacji poprzez ustawianie sceny,
krzeseł i innych elementów, sprzątanie ( zbieranie
śmieci) rozwieszanie plakatów, banerów, itp.
Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych
9.

Wykształcenie:

Niezbędne: …

Pożądane: zawodowe
lub średnie techniczne

10.

Doświadczenie
zawodowe:

Niezbędne: …

Pożądane:
ogólnobudowlane
(pomocnik murarza,
murarz) lub w zakresie
usług utrzymania terenów
zielonych oraz przy
pracach renowacyjnych
obiektów zabytkowych

11.

Umiejętności:

Niezbędne: …

Pożądane;
1) wykonywanie drobnych
prac remontowych –
malowanie, szpachlowanie,
2) obsługa urządzeń
służących do mycia
powierzchni pod
ciśnieniem
3) obsługa urządzeń
mechanicznych ( kosiarka,
piła spalinowa,
podkaszarka, kosa
spalinowa)
4) kurs spawacza

12.

Cechy osobowe:

Niezbędne: motywacja do pracy, uczciwość

Pożądane; umiejętność
pracy w zespole,
sumienność, rzetelność,
odpowiedzialność

13.

Oferta jest kierowana również do osób
z niepełnosprawnością

14.

Umiejętności, które osoba nabędzie na
stanowisku:

17.

Sposób organizacji pracy – czas
pracy; np. Czy stanowisko wymaga
dyspozycyjności w soboty/ niedzielę/
święta?

18.

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)

- Nie
- Tak- Wstępne wymagania dotyczące sprawności
kandydata
(np.
stopień
sprawności
fizycznej,
intelektualnej, wzroku, słuchu, odporność na stres itp.) :
Sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie prac
wskazanych powyżej, bez przeciwwskazań lekarskich do
pracy fizycznej na terenach otwartych
Sprawność intelektualna umożliwiająca kontakt i
zrozumienie poleceń zakresie wskazanych prac
- praktyka w pracach przy obiektach historycznych
(substancji zabytkowej) na terenach otwartych
- wzrost samooceny
- zdolność pracy w zespole
- łatwość nawiązywania kontaktów społecznych
- otwartość w relacjach społecznych zapobiegająca
wykluczeniu
- praktyka ogólnobudowlana ( malowanie, szpachlowanie)
Praca przez osiem godzin dziennie. Średnio przez 40
godzin tygodniowo. W przypadku pomocy w organizacji
imprez ogólnopolskich praca również w soboty i niedziele

- Nie;
- Tak deklarowana liczba osób: 2

