Swarzędz, 18.06.2018 r.

BP.42.2018

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko bibliotekarza
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

1. Stanowisko pracy : bibliotekarz
2. Nazwa placówki i adres: Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1
3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
- gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
- opracowywanie zbiorów
- udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
- skontrum księgozbioru
- dbałość o stan powierzonego mienia
Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (absolwent studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej);
Wymagania:
- obywatelstwo polskie
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy
- zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku bibliotekarza
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- sumienność
- kreatywność
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV) i list motywacyjny z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
(kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 5 lipca 2018 roku (tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP
oraz na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej w Swarzędzu os. Czwartaków 1)
na adres:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
lub pocztą elektroniczną na adres:
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor Biblioteki Publicznej zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
z wybranymi kandydatami.
Uwagi: Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłoszenie ważne do: 2018-07-05

Dyrektor
/-/ Bolesława Nawrocka

