
Nazwa instytucji = 
Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii 

Nauk 

Dokładny adres =  ul. Lubicz 46 31-512 Kraków 

Data złożenia oferty =  1.06.2022 

Data ważności ogłoszenia =  30.06.2022 

Oferowane stanowisko =  Asystent dokumentacji i informacji naukowej 

Zakres obowiązków =  

Prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych 

związanych z funkcjonowaniem biblioteki naukowej: 

 gromadzenie, ewidencja i selekcja zbiorów, 

 kompleksowe opracowanie zbiorów, 

 wyszukiwanie informacji w naukowych bazach danych, 

 obsługa czytelników bezpośrednia i online, 

 współpraca z bibliotekami i ośrodkami naukowymi, 

 sporządzanie zestawień statystycznych oraz sprawozdań z 

działalności biblioteki, 

archiwizacja i upowszechnianie efektów działalności 

naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i 

doktorantów Instytutu 

Tryb pracy =  
zatrudnienie w IB PAN na pełnym etacie; w perspektywie 

umowa na czas nieokreślony 

Data zatrudnienia =  do ustalenia 

Proponowane 
wynagrodzenie =  4100,00 brutto (z możliwością awansu) 

Wykształcenie =  
wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie 

bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej 

Dodatkowe wymagania =  

 biegła obsługa komputera (środowisko Windows ; pakiet 

Microsoft Office) i urządzeń biurowych, 

 znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego, 

 znajomość przepisów katalogowania, 

 znajomość współczesnych źródeł informacji naukowej. 

MILE WIDZIANE: 

 doświadczenie w czynnej współpracy z katalogiem 

NUKAT, 

 wskazana znajomość elektronicznego systemu 

bibliotecznego KOHA, 

 wskazana znajomość obsługi programów graficznych 

(Adobe Acrobat, ABBYY FineReader), 

znajomość języka angielskiego 

Inne wymagania =  

 terminowa realizacja powierzonych zadań, 

 umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, 

 gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, 

 punktualność, sumienność, dokładność 

Wymagane dokumenty =  

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta 

dokumentacji i informacji naukowej 

2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich 

3. Curriculum Vitae 

4. Kwestionariusz osobowy 



5. Podpisana klauzula informacyjna i zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych  

(w załączniku) 

Adres kontaktowy =  
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

a.wegiel@botany.pl 

Uwagi =  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w 

terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zamknięcia 

konkursu.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 

się tylko z wybranymi osobami. 
 


