
Nazwa instytucji = Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dokładny adres = ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków budynek C, I piętro 

Data złożenia oferty = 2019-01-18

Data ważności ogłoszenia = 2019-02-10

Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz/pracownik administracyjny, administrator 
repozytorium

Zakres obowiązków = 

- bieżąca obsługa użytkowników,

- administrowanie i rozwój repozytorium,

- digitalizacja materiałów bibliotecznych,

- deponowanie zasobów elektronicznych do baz danych,

- współpraca z wydawnictwami oraz autorami publikacji"

Tryb pracy = umowa o pracę; pełny etat; praca zmianowa, również w weekendy

Data zatrudnienia = 2019-02-11

Proponowane wynagrodzenie = 

Wykształcenie = 

- wykształcenie wyższe

Dodatkowe wymagania = 

- dobra znajomość języka angielskiego,

- dyspozycyjność,

- sumienność,

- chęć rozwoju zawodowego i podejmowania nowych wyzwań

Inne wymagania = Mile widziane:
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- minimum podstawowa znajomość HTML i CSS,

- obsługa Google Analytics lub/i podobnych narzędzi,

- wiedza na temat SEO,

- sprawne poruszanie się po bazach danych,

- wiedza z zakresu infobrokeringu,

- znajomość bieżących trendów w upowszechnianiu dorobku naukowego oraz zmian w 
szkolnictwie wyższym,

- doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów z funduszy ministerialnych i 
europejskich.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,

- oddzielny gabinet z komputerem,

- zdobycie cennego doświadczenia z zakresu infobrokeringu,

- możliwość rozwoju i realizacji projektów,

- możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach

Wymagane dokumenty = CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Na CV należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 
rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 
2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”

W przypadku chęci uczestnictwa w przyszłych naborach (w ciągu najbliższych 12 miesięcy) 
prowadzonych przez Bibliotekę Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 
Krakowie prosimy dopisać na CV.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 
rekrutacyjnym na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez 
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Bibliotekę Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie przez 
okres najbliższych 12 miesięcy.”

CV bez żadnego z powyższych dopisków nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Adres kontaktowy = CV do 10 lutego 2019 należy przesyłać na e-mail: lstachura@afm.edu.pl. 

Uwagi = Po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane dokumenty zostaną zniszczone. 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
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