
 
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie  
poszukuje pracownika na stanowisko  

młodszego bibliotekarza/ bibliotekarza/ starszego bibliotekarza  
(w zależności od doświadczenia zawodowego) 

w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM 
(umowa na czas zastępstwa) 

 
Od kandydata oczekujemy: 

• ogólnej wiedzy z zakresu: bibliografii i bibliometrii, gromadzenia i udostępnia zasobów 

elektronicznych, publikowania oraz udostępniania publikacji na licencjach otwartych, 

opracowania przedmiotowego publikacji, 

• znajomości na poziomie zaawansowanym programu Excel i innych programów z pakietu MS 

Office, 

• znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym prowadzenie 

szkoleń oraz swobodną komunikację, 

• umiejętności poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o zasoby tradycyjne i elektroniczne, 

• umiejętności nawiązywania kontaktów ze środowiskiem uniwersyteckim oraz wystąpień 

publicznych (prowadzenie szkoleń). 

• dyspozycyjności (praca zmianowa w czasie otwarcia biblioteki dla użytkowników, w tym 

w godzinach popołudniowych i w soboty), 

• umiejętności pracy zespołowej oraz radzenia sobie ze stresem, 

• łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej, 

• zaangażowania w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

• gotowości do samodzielnego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bibliografią 

oraz informacją naukową oraz znajomość systemów bibliotecznych. 

 
Oferujemy:  

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, 
• wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy, trzynastą pensję, świadczenia z funduszu 

socjalnego oraz możliwość przystąpienia do Programu MultiSport i pakietu medycznego, 
• możliwość udziału w projektach realizowanych przez Bibliotekę i związane z tym dodatki 

finansowe, 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 
• możliwość uczestnictwa w konferencjach zawodowych i naukowych oraz programie Erasmus. 

 
Termin i sposób składania dokumentów: 
CV i list motywacyjny należy przesłać do 15.01.2023 r. na adres e-mail: sekretariat.bm@cm-uj.krakow.pl, 
w tytule wiadomości prosimy wpisać „Praca” 
Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 

 
Biblioteka Medyczna UJ CM zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami 
składającymi zgłoszenia. 

W celu przygotowania CV i listu motywacyjnego należy zapoznać się ze stroną internetową Biblioteki 
pod adresem: bm.cm.uj.edu.pl  
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