
Nazwa instytucji = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

Dokładny adres =  Ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

Data złożenia oferty =  7.01.2021 

Data ważności ogłoszenia =  28.02.2021 

Oferowane stanowisko =  Bibliotekarz w Oddziale Opracowania Zbiorów 

Zakres obowiązków =  

 klasyfikowanie według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu 
wydawnictw zwartych z dziedziny prawa i nauk 
politycznych przeznaczonych do wolnego dostępu, 

 sporządzanie charakterystyki przedmiotowej 
klasyfikowanych dokumentów według języka haseł 
przedmiotowych Library of Congress Subject Headings, 

 wprowadzanie danych do Katalogu online bibliotek 
UW w programie VTLS Virtua, 

 w późniejszym okresie: prowadzenie szkoleń 
pracowników bibliotek systemu biblioteczno-
informacyjnego UW w zakresie klasyfikacji KBK i 
tematowania wg LCSH, udzielanie konsultacji 
związanych z klasyfikacją KBK, 

 

Tryb pracy =  1 zmiana 

Data zatrudnienia =  1.04.2021 

Proponowane wynagrodzenie 
=  Od 3300 zł brutto 

Wykształcenie =  

wyższe (tytuł magistra), preferowane z dziedziny nauk 

przyrodniczych (biologia, nauki o środowisku, nauki o Ziemi, 

nauki o zdrowiu i pokrewne) 

Dodatkowe wymagania =  

 umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach 
pisemnych i elektronicznych, 

 umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i 
pakietu Microsoft Office, 

 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom 
B1/B2), 

 umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji 
pracy własnej, 

 skrupulatność i sumienność w wykonywaniu obowiązków 
zawodowych, 

 umiejętności analityczne, 

 zamiłowanie do pracy z książką, 

 gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 komunikatywność i wysoka kultura osobista, 

 

Inne wymagania =  

Dodatkowymi atutami będą: ukończone lub rozpoczęte 

studia podyplomowe bibliotekoznawstwa, orientacja w 

pracy biblioteki naukowej, znajomość oprogramowania 

VTLS Virtua oraz Klasyfikacji Biblioteki Kongresu, 



znajomość opisu bibliograficznego w formacie MARC21, 

znajomość innego języka obcego prócz angielskiego 

Wymagane dokumenty =  
CV, list motywacyjny, podpisana i zeskanowana klauzula 
zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Adres kontaktowy =  justyna.koziak@uw.edu.pl 

Uwagi =  

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas 
określony, po okresie próbnym) w wiodącej bibliotece 
akademickiej, na jednym z największych 
uniwersytetów w Polsce, 

• świadczenia socjalne (m. in. trzynasta pensja, 
dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla 
pracowników UW), 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 
Treść klauzuli zgody: 
 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 

pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

...................................                      .................................. 

(miejscowość i data)   (podpis osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie) 

 
 
Pełna treść ogłoszenia (w tym informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych) dostępna na 
stronie https://www.buw.uw.edu.pl/praca-w-buw/ 
 

 

 


