
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko: 

- młodszy bibliotekarz   

 

Miejsce wykonywania pracy:  

 

- Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie 

ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota 

 

Rodzaj umowy:  

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa  

 

Wymiar czasu pracy:  

- pełny wymiar czasu pracy (praca wg harmonogramu 07:30-19:30) 

 

 Opis stanowiska pracy : 

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph; 

- monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych; 

- udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych; 

- prowadzenie szkoleń dla pracowników i studentów SUM w Katowicach; 

- uczestnictwo oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych   przygotowywanych przez Bibliotekę SUM; 

- prowadzenie instytucjonalnych kont Oddziału w mediach społecznościowych. 

 

 Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM 

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, 

- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy, 

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

- brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.). 

 

Wymagania pożądane: 

- bardzo dobra organizacja czasu pracy,  

- samodzielność, terminowość, odpowiedzialność za powierzone zadania, 

- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, 

- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

- wysoka kultura osobista, 

- wiedza z zakresu pracy w bibliotece, 

- wysoka motywacja do samokształcenia, 

- dodatkowymi atutami będą: znajomość podstawowych programów graficznych (np. Canva), obsługa 

instytucjonalnego konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, You Tube) oraz 

doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. 

 

 Wymagane dokumenty: 

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* 

- Oświadczenie RODO  

 



* 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 przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres biblio@sum.edu.pl do dnia 03.07.2022 r.  

 


