
Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Dokładny adres = 01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19A
Data złożenia oferty = 2019-03-15
Data ważności ogłoszenia = 2019-04-01
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz

Zakres obowiązków = 
- rzetelna i pełna obsługa czytelników (zapis, przerejestracja, pomoc przy wyborze literatury);
- ewidencjonowanie zbiorów (poprawne, zgodne z normami, tworzenie opisów bibliotecznych);
- włączanie książek na półki i utrzymywanie porządku na półkach;
- udzielanie informacji bibliotecznych, i bliograficznych i innych umożliwiając czytelnikom szybki 
i efektywny dostęp do informacji;
- prace techniczne z nowo wprowadzonymi książkami (sprawdzanie stanu technicznego, 
stemplowanie, inwentaryzacja, sygnowanie, obkładanie w folię, zgrzewanie);
- udział w szkoleniach, zebraniach i imprezach bibliotecznych;
- przyjmowanie wpłat od czytelników (kary, wydruki, ekwiwalenty);
- zaangażowanie w działalność kulturalną biblioteki;
- przestrzeganie dyscypliny pracy;
- wykonywanie innych prac na polecenie przełożonego.

Tryb pracy = 1/2 etatu, praca zmianowa, soboty według harmonogramu
Data zatrudnienia = 2019-05-01
Proponowane wynagrodzenie = 
Wykształcenie = 
- dyplom wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – 
bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna) 

Dodatkowe wymagania = 
-znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ 
-umiejętność prowadzenia działań animacyjnych 
-znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 
- bardzo dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole 

Inne wymagania = 
- kreatywność oraz pasja w działaniu
- wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne 
- komunikatywność
- znajomość literatury

Wymagane dokumenty = 
- list motywacyjny 
-szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie 
obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym 
adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej 
kandydata opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez 



Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul.. Słowackiego 19A, 01-592 
Warszawa
- oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej) "
Adres kontaktowy = "Dorota Kujawska-Kwiatek
tel. 22 832 23 67
e-mail: administracja@bpzoliborz.pl
01-592 Warszawa
pl. Inwalidów 3
Uwagi = 


