Swarzędz, 01.10.2018 r.

BP.59.2018

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko bibliotekarza
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

1. Stanowisko pracy : bibliotekarz
2. Nazwa placówki i adres: Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1
3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
- gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
- opracowywanie zbiorów
- dbałość o stan powierzonego mienia
Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe humanistyczne
(mile widziane kierunkowe - absolwent studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej);
Wymagania:
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane
doświadczenie w tym zakresie).
- biegła obsługa komputera, atutem będzie umiejętność obsługiwania elektronicznych programów
bibliotecznych
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy
- zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku bibliotekarza
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- sumienność
- kreatywność
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV) i list motywacyjny z oświadczeniem:
„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.”

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
oraz staż pracy
Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 15 października 2018 roku (tj. 10 dni od opublikowania
ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej w Swarzędzu os. Czwartaków 1)
na adres:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
lub pocztą elektroniczną na adres:
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor Biblioteki Publicznej zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
z wybranymi kandydatami.
Uwagi: Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłoszenie ważne do: 2018-10-15

Dyrektor
/-/ Bolesława Nawrocka
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 Biblioteka Publiczna w Swarzędzu,
62-020 Swarzędz os. Czwartaków 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@biblioteka.swarzedz.pl
3) 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.
4) 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

