
OFERTA PRACY W BIBLIOTECE INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO 
IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

Wymiar czasu: pełny

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko: bibliotekarz.

Zakres obowiązków:

 opracowanie  zbiorów  bibliotecznych  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii

informatycznych;

 kontrola zbiorów bibliotecznych (skontrum zbiorów);

 melioracja księgozbioru bibliotecznego;

 obsługa czytelników (udostępnianie zbiorów i informowanie o zbiorach);

 kontrolowanie wypożyczeń;

 rozwój zasobów Biblioteki (składanie zamówień na wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz inne

zbiory biblioteczne, wstępne rejestrowanie wpływów);

 przygotowanie listy dubletów;

 przygotowywanie zbiorów do oprawy;

 prace porządkowe związane z reorganizacją Biblioteki;

 wykonywanie prostych prac biurowych związanych z działalnością biblioteki.

Wymagania:

 wykształcenie  wyższe  (preferowane:  bibliotekoznawstwo,  historia,  filologia,  filozofia,

językoznawstwo, literaturoznawstwo, dziennikarstwo itp.);

 znajomość Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

 biegła znajomość obsługi komputera;

 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

 umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy;

 dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat;

 możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z najważniejszych bibliotek w regionie;

 przyjazną atmosferę.

Wymagane dokumenty:

 życiorys wraz z listem motywacyjnym;



 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Osoby  zainteresowane  podjęciem pracy  na  tym stanowisku  prosimy  o  przesłanie  dokumentów

zawierających  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  plikach  opisanych  imieniem  i

nazwiskiem kandydata na adres e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2021 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do

zaproszenia  na  rozmowę  kwalifikacyjną  wybranych  kandydatów,  których  wyłoni  na  podstawie

analizy  dokumentów  aplikacyjnych.  Wybrane  osoby  poinformujemy  o  terminie  rozmowy

kwalifikacyjnej telefonicznie.

Treść zgody: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
Część informacyjna: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE  L  119  z  04.05.2016)  informuję,  iż:  1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Instytut  Północny  im.  W.
Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony
przez  administratora  4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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