
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:  

 młodszy bibliotekarz 

Miejsce wykonywania pracy:  

 Oddział Biblioteki w Katowicach-Ligocie 

Rodzaj umowy:  

 umowa o pracę  

Wymiar czasu pracy:  

 pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa) 

Opis stanowiska pracy :  

 udostępnianie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph, 

 obsługa komputerowych baz danych i pozostałych źródeł elektronicznych oraz pomoc 

w korzystaniu z zasobów elektronicznych Biblioteki SUM 

 porządkowanie zbiorów drukowanych znajdujących się w bibliotece, 

 wykonywanie skanów i kopii, 

 prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej (m.in. szkolenia biblioteczne) 

 uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez 

Bibliotekę SUM (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek). 

Wymagania niezbędne:  

 wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi 

Biblioteki SUM, 

 biegła obsługa komputera (w tym MS Office ) i urządzeń biurowych, 

 swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

Wymagania pożądane:  

 wiedza z zakresu pracy w bibliotece, 

 znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów 

katalogowania, 

 umiejętność pracy zespołowej, w tym elastyczność i komunikatywność, 

 umiejętność prowadzenia rozmów oraz konstruktywnego przekazywania informacji 

zwrotnych, 

 umiejętność samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji 

powierzonych zadań, płynnego przechodzenia od wykonywania jednej czynności do 

drugiej, 

 cierpliwość, spostrzegawczość, dokładność i umiejętność koncentracji, 



 kreatywność w pracy codziennej oraz przy organizacji przedsięwzięć promujących 

korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki, 

 umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, 

 wysoka motywacja do samokształcenia, 

 dodatkowy atut stanowi znajomość programu bibliotecznego Aleph oraz 

udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej. 

Wymagane dokumenty:  

 CV wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych* 

 Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu) 

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 prosimy składać do Działu  ds. 

Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,   

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

biblio@sum.edu.pl do dnia 14 marca 2021 r.  

 

mailto:biblio@sum.edu.pl

