Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
ogłasza nabór na stanowiska: młodszy bibliotekarz.

miejsce pracy: filia biblioteczna w Sobótce
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Zatrudnienie: od 18 maja 2020 na podstawie umowy o pracę

Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa
innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym
stanowisku,
d) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie wyższe,
f) przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
g) nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
Dobra organizacja pracy;
Kreatywność, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
Doświadczenie zawodowe;
Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz jej godne reprezentowanie;
Mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów.
Tworzenie własnych tekstów prasowych
Obsługa stron www
Umiejętności animacyjne dla różnych grup odbiorców

Zakres podstawowych czynności:
a) Sprawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów
bibliotecznych;
b) Obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
c) Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;

d) Organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie
czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
e) Upowszechnianie czytelnictwa;
f) Udział w skontrum zbiorów;
g) Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
h) Prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej.
i) Publikacja materiałów prasowych i obsługa fotograficzna imprez

Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kwestionariusz osobowy;
Życiorys (CV);
List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
Kserokopie/skany świadectw pracy;
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego
bibliotekarza;
h) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Postępowanie aplikacyjne:
a) na podstawie złożonych dokumentów zostanie dokona analizy spełnienia przez kandydatów
wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny prawidłowo złożonych
dokumentów,
b) z kandydatami, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostanie przeprowadzona
telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna – procedura wprowadzona w wyniku zagrożenia
epidemiologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Forma, termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Gorzycach Wielkich, ul. Piaskowa 3, 63-410 Gorzyce Wielkie
Do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 14.00 – w przypadku listownej aplikacji liczy się data stempla
pocztowego.
W kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego
bibliotekarza”
Aplikacje, które wpłyną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane.

/-/ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach Wielkich

Dariusz Pryczak

