Nazwa instytucji = Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – Filia Czersk (na zastępstwo)
Dokładny adres = Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny,
05-530 Góra Kalwaria, Filia Czersk, ul. Warszawska 8, 05-530 Góra Kalwaria "
Data złożenia oferty = 2019-01-07
Data ważności ogłoszenia = 2019-01-31
Oferowane stanowisko = Młodszy bibliotekarz
Zakres obowiązków =
1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
2. łatwość nawiązywania kontaktu
3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
4. kreatywność, silna motywacja do pracy
5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
Tryb pracy = 1 etat - umowa na zastępstwo, praca zmianowa (w tym soboty i niedziele)
Data zatrudnienia = 2019-03-01
Proponowane wynagrodzenie = do uzgodnienia
Wykształcenie = minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
Dodatkowe wymagania =
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
5. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
Inne wymagania =
1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
2. łatwość nawiązywania kontaktu
3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
4. kreatywność, silna motywacja do pracy
5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
"
Wymagane dokumenty = "1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2. życiorys (CV)
3. kopie/skan świadectw pracy
4. kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopie/skan innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach
6. Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić
podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Adres kontaktowy = Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej
Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria lub pocztą na
adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. (do godz. 15.00), w
zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem
telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz" (decyduje data
stempla pocztowego).
Uwagi = Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki:
http://biblioteka.gorakalwaria.pl

