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Oferta numer: 39A 

 

Organizator stażu:  URZĄD GMINY PLEŚNA 
33-171 Pleśna 240 

Nazwa stanowiska:  Konserwator 

Liczba osób przewidywanych na 
stanowisko:  

1 

Miejsce wykonywania pracy:  
 
 
 

Nazwa obiektu: 19 cmentarzy wojennych z okresu I 
wojny światowej – teren Gminy Pleśna  
Ulica: - 
Nr domu: - 
Nr lokalu: - 
Kod pocztowy-, Miejscowość: - 
Powiat: tarnowski 

Program stażu – opis najważniejszych 
zadań na stanowisku:  
 
 
 
 
 

Prace porządkowe w obiektach zabytkowych w tym: 
• systematyczne wykaszanie trawy na cmentarzach 

wojennych z okresu I wojny światowej, 
• wymiana stelli nagrobnych, 
• bieżąca konserwacja elementów wystroju wnętrza 

cmentarzy (wymiana i malowanie krzyży 
nagrobnych, wymiana tabliczek nagrobnych), 

• uzupełnianie drobnych ubytków betonowych w 
stellach nagrobnych, 

• usuwanie mchu i porostów ze stelli, krzyży i 
tabliczek, 

• uzupełnianie zaprawą klejową drobnych pęknięć, 
• konserwacja i malowanie ogrodzeń cmentarzy, 
• porządkowanie mogił, 
• usuwanie śmieci, zniczy, gałęzi i liści 
• przycinanie i formowanie drzew i krzewów 

 
 

Wykształcenie: Niezbędne: brak wymagań Pożądane: brak wymagań 
 
 
 

Doświadczenie 
zawodowe:  

Niezbędne: brak wymagań 
 
 
(w przypadku ofert stażu zawodowego doświadczenie 
zawodowe w wykonywaniu zadań opisanych w ofercie nie 
powinno być wymagane) 

Pożądane: brak wymagań 
 
 

Umiejętności:  Niezbędne: umiejętność pracy podstawowym 
sprzętem ogrodniczym (szpadel, łopata, grabie, 
motyka, sekator, szczotka), malowanie pędzlem 
lub wałkiem malarskim, zaprawianie ubytków 

Pożądane: obsługa kosy 
spalinowej, kosiarki do 
trawy, nożyc do żywopłotu, 
podkrzesywarki do gałęzi, 
dmuchawy do liści 
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Cechy osobowe:  Niezbędne: odpowiedzialność, staranność, 
cierpliwość, punktualność 
 
 
 

Pożądane: samodzielność, 
sumienność 
 
 
 

Oferta jest kierowana również do osób z 
niepełnosprawnością 
 
 

-  Nie  

 

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

Praca wykonywana będzie w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Praca wykonywana na zewnątrz. 
Nie jest wymagana dyspozycyjność w soboty/niedziele 
i święta. 

Czy istnieje możliwość zatrudnienia 
uczestnika/ów projektu przez 
Wnioskodawcę po zakończeniu ich 
udziału w projekcie?  
Wymagania odnośnie warunków zatrudnienia: 

• minimalny czas zatrudnienia: 3 miesiące; 

• zatrudnienie najpóźniej od stycznia  2016r; 

• umowa o pracę/ umowa zlecenie (brak 

wymogów odnośnie wymiaru etatu) 

 

- Nie; 
 

 


