Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa
Nazwa instytucji =
Piłsudskiego
Dokładny adres =
Warszawa, Ostrobramska 109
Data złożenia oferty =
11 października 2021 r.
Data ważności ogłoszenia = 22 października 2021 r.
st. bibliotekarz w Dziale Opracowań Zbiorów
Oferowane stanowisko =
 opracowanie formalne i rzeczowe nabytków bieżących
druków zwartych w różnych językach: polskim,
angielskim, rosyjskim i innych w komputerowej bazie
danych, zgodnie z gramatyką deskryptorów Biblioteki
Narodowej,
 scalanie, a także korekta wszystkich druków zwartych
zamieszczonych w bazie komputerowej PROLIB,
 typowanie do archiwizowania druków zwartych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,
 prowadzenie bieżącej statystyki oraz przygotowywanie
z wykonanej pracy tygodniowych i miesięcznych
sprawozdań,
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Zakres obowiązków =
Tryb pracy =
1 etat; umowa o pracę
Data zatrudnienia =
01 listopada 2021 r.
Proponowane
wynagrodzenie =
wyższe humanistyczne, preferowane studia z zakresu
Wykształcenie =
bibliotekoznawstwa
 co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie,
 znajomość systemów bibliotecznych, preferowany
system PROLIB,
 umiejętność pracy w pakiecie MS Office,
 umiejętność formułowania myśli i wyrażania ich w
formie pisemnej i ustnej
Dodatkowe wymagania =
 dokładność

i spostrzegawczość – praca wymagająca
przestrzegania zasad katalogowania,
 umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania =

Wymagane dokumenty =

CV oraz list motywacyjny zawierający oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacji
cbw.rekrutacja@ron.mil.pl (w temacie listu: praca st.
bibliotekarz DOZ)

Adres kontaktowy =
W treści aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:

Uwagi =

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przekazanych na potrzeby procesu

rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę
Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa),
oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych
rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę
Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych
dokumentów (wyrażenia zgody). Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z
Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej."
Zasady rekrutacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej
dostępne: https://cbw.wp.mil.pl/pl/pages/procesrekrutacji-2019-02-14-2/
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby rekrutacji: https://cbw.wp.mil.pl/pl/pages/daneosobowe-2019-02-14-a/
Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe
wymagania

