Archiwista
Opis stanowiska pracy.
Do podstawowych zada archiwisty nale y rejestracja i gromadzenie akt poprzez ich przenoszenie do pomieszcze archiwum oraz
udost pnianie akt i dokumentów zainteresowanym. Archiwista jest równie odpowiedzialny za znakowanie i pakowanie dokumentów oraz
utrzymanie adu i porz dku w archiwum. Dokumenty przechowywane s na rega ach. Rega y s wyposa one w mechaniczne mechanizmy
cznego przesuwania (za pomoc korby). Dost p do górnych pó ek rega ów odbywa si za pomoc drabin rozstawnych. Dokumenty do
pomieszczenia archiwum s transportowane za pomoc wózka r cznego.
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