
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie1

(UWAGA! Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń)

Dyrektor  BUW  koordynuje  działalność  systemu  biblioteczno-informacyjnego  Uniwersytetu  oraz  kieruje

Biblioteką Uniwersytecką.

Wymagania:

Od kandydata na Dyrektora BUW oczekuje się:

1) posiadania wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów bibliotecznych, w tym zdobytej w ramach pobytów

zagranicznych;

2) posiadania stopnia naukowego lub uprawnień do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub

dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;

3) posiadania  co  najmniej  dwóch  lat  stażu  pracy  na  stanowisku  kierowniczym,  w  tym  doświadczenia  w

kierowaniu zespołami ludzkimi;

4) posiadania  umiejętności  w  zakresie  zarządzania,  w  szczególności  zarządzania  finansami  instytucji

publicznej związanej z nauką;

5) znajomości języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych. 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy wraz z fotografią;

2) list aplikacyjny; 

3) kwestionariusz osobowy dostępny na stronie: 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2017/03/kwest1.pdf

4) wykaz dorobku zawodowego (naukowego);

5) ramowy  program  działalności  BUW  na  pięć  lat,  w  tym  wykaz  działań  mających  na  celu  większe

umiędzynarodowienie BUW;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz znajomość języka obcego;

7) oświadczenia  kandydata  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  i  o  niekaralności  za  przestępstwo

popełnione umyślnie;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z działalnością BUW na stronie: http://www.buw.uw.edu.pl/

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
9 kwietnia 2018r.

Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat  Biura Spraw Pracowniczych 
(Pałac Kazimierzowski, pok. nr 25, w godz.: 9.00 -15.00)
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dyrektor BUW”

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). 
Uczestnicy  postępowania  konkursowego  zostaną  pisemnie  powiadomieni  o  wyniku  wstępnego  postępowania
kwalifikacyjnego. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.

1 Regulamin Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (załącznik do uchwały nr 228 Senatu UW z dnia 
20 grudnia 2017 r. )

http://www.buw.uw.edu.pl/
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2017/03/kwest1.pdf

