
Nazwa instytucji = 
  

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – Biblioteka 
  

Dokładny adres =  
  

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 
  

Data złożenia 
oferty =  

22.04.2020 
  

Data ważności 
ogłoszenia =  

29.05.2020 
  

Oferowane 
stanowisko =  

Kierownik biblioteki 
  

Zakres obowiązków 
=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Organizacja i zarządzanie Biblioteką w tym: 

- obsługa licencji dostępu elektronicznego do książek 
 i czasopism; 

- organizowanie przetargów na prenumeratę czasopism; 
- obsługa sprawozdawcza Biblioteki; 
- obsługa Open Science; 

 
Nadzór nad Działem Informacji Naukowej, w tym: 

- nadzór nad zbieraniem informacji związanymi z oceną 
pracowników naukowych, wdrażanie i obsługa systemu  
Omega-Psir 

- analiza dorobku naukowego pracowników; 
- prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją  

i sprawozdawczością naukową instytutu  
- obsługa systemów POL-on i PBN. 

  
Tryb pracy =  
  

Pełny etat (praca poniedziałek-piątek) 
  

Data zatrudnienia = 
  

Wrzesień 2020 (lub wcześniejsza) 
  

Proponowane 
wynagrodzenie = 
  

Prosimy o składanie propozycji oczekiwanego wynagrodzenia 
netto 
  

Wykształcenie =  
 
 
 
  

- wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub 
wyższe w innej dyscyplinie  
i podyplomowe  
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 

- minimum 10 lat stażu pracy w bibliotece naukowej; 
- minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.  

Dodatkowe 
wymagania =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- umiejętność posługiwania się językiem angielskim w bardzo 
dobrym stopniu (co najmniej poziom B2); 

- znajomość formatu MARC 21, systemu bibliotecznego Horizon i 
Virtua; 

- znajomość baz PBN, POL-on, SCOPUS, Web of Science; 
- praktyczna znajomość systemu WINDOWS i pakietu MS Office 

(Word, EXCELL, Power POINT); 
- doświadczenie we współpracy z NUKATEM;  
- doświadczenie w obsłudze akcesji i inwentaryzacji wydawnictw 

zwartych i ciągłych; 
- doświadczenie w analizie dorobku naukowego pracowników 

instytucji naukowych; 



 
 
  

- znajomość zagadnień parametryzacji nauki; 
- znajomość zagadnień kategoryzacji jednostek naukowych; 
- znajomość zagadnień Open Science.  

 
Inne wymagania = 
 
 
  

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione 

na stronie internetowej Instytutu 

http://ichf.edu.pl/gen_inf/gen_pl/infor/ODO_klauzula_informacyjna.pdf 

 

Wymagane 
dokumenty =  
  

- CV  

- list motywacyjny  

- dokumenty potwierdzające wykształcenie  

Adres kontaktowy = 
 
 
  

rekrutacja@ichf.edu.pl  

z tytułem e-mail’a  

rekrutacja numer 16/2020 

 

Uwagi =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wysyłając aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w procesie rekrutacji. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii 

Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 

5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu 

realizacji działalności naukowo - badawczej, świadczenia usług i kontaktu 

z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub 

w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w 

zależności od okoliczności. 

Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich 

kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia 

przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie 

internetowej Instytutu.  

http://ichf.edu.pl/RODO_klauzula_informacyjna.pdf 
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