
Informacja o naborze na stanowisko – prowadzenie Filii Bibliotecznej 
w Michałowicach

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

ogłasza nabór

na stanowisko  –  prowadzenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Michałowicach (3/4 etatu -30 godz. tyg.).

Praca w filii będzie obejmować m.in.:

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów

- udostępnianie zbiorów na zewnątrz

- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i informacyjnej

- planowanie pracy i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

-promocję biblioteki

Wykształcenie:

 minimum średnie oraz praktyki albo szkolenia, w zakresie związanym z zadaniami biblioteki 
( preferowane ukończone studia wyższe)

Wymagania konieczne:

- wiedza z zakresu pracy w bibliotece

-biegła obsługa komputera

-obsługa programu bibliotecznego MAK+

-swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy

- czas pracy – filia czynna będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa

Wymagania pożądane:



- umiejętność dobrej organizacji pracy

- komunikatywność

-sumienność

-kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w  pełni z praw cywilnych i obywatelskich

-oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na  przetwarzanie swoich danych osobowych do 
celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów:

- kserokopia dowodu osobistego

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy złożyć do dnia 18.09.2014r. do godz. 9  00  
(tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP  Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie). Aplikacje, które wpłyną po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

„Nabór na stanowisko pracownika filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Michałowicach”  na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

lub osobiście w siedzibie biblioteki (Urząd Gminy Czarnocin, pokój Nr 4, parter)



od godz. 800  do godz. 1430.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GBP w Czarnocinie, pod n-rem tel. 41 3512028 
wew. 214.

O terminie i miejscu rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
www.czarnocin.com.pl

Wymagany list motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie
/-/ Jadwiga Michalczewska

Załączniki:

http://www.czarnocin.com.pl/

