Nabídka pracovního místa na pozici knihovník/knihovnice dětského oddělení Městské
knihovny Litvínov
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovní doba:
Pracovní náplň:

Litvínov
1. 3. 2019
40 hodin týdně (celý úvazek)
Samostatné zajišťování všech knihovnických činností dětského
oddělení, příprava besed pro mateřské školy, čtenářských
a tematických lekcí pro základní školy, realizace a propagace
volnočasových a kulturních programů pro děti.

Požadujeme:












SŠ nebo VŠ (nejlépe se zaměřením na humanitní obory)
časovou flexibilitu – práce do odpoledních hodin
aktivní čtenářství, zájem o literaturu
dobrou znalost českého jazyka slovem i písmem, další jazyky výhodou
dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování, schopnost navazovat
dobré vztahy (komunikace s veřejností – děti, rodiče, učitelé)
uživatelská znalost práce s PC na dobré úrovni (MS Office, internet, sociální sítě)
samostatnost, zodpovědnost a pečlivost při plnění úkolů, schopnost týmové spolupráce
ochotu dále se vzdělávat a doplnit si knihovnické vzdělání formou kurzů
aktivní a tvůrčí přístup k práci, schopnost improvizace
uvítáme nekuřačku/nekuřáka (nejsou žádné kuřácké pauzy ani možnost kouření u knihovny)
občanskou a morální bezúhonnost

Nabízíme:









platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů a vnitřního platového
předpisu – dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
platovou třídu 8, stupeň dle odpracované doby (po získání zkušeností s tvorbou a realizací
lekcí pro školy – tř. 9.)
zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí malého kolektivu na zrekonstruovaném pracovišti
možnost seberealizace a vzdělávání v oboru
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky a čerpání dalších příspěvků z FKSP
pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení po dobu RD zastupované
zaměstnankyně.
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Pokud máte o tuto pozici zájem, pošlete do 22. 2. 2019 do 15 hodin přihlášku včetně všech
příloh na adresu Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 nebo doneste přímo
do knihovny.
Vyplněné a podepsané materiály můžete také naskenovat a poslat na mail guttnerova@knihovna-litvinov.cz. Do předmětu mailu uveďte DĚTSKÉ ODDĚLENÍ.
Přihláška je dokument včetně všech příloh, uvedený na stranách 3 - 4 těchto informací
o pracovním místě.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu rozhovoru.

Městská knihovna Litvínov si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Litvínov 7. 2. 2019

Mgr. Marcela Gűttnerová
ředitelka knihovny
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Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
Knihovník/knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Litvínov
Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození
Kontaktní adresa
Kontakt: e-mail, telefon

K přihlášce připojuji následující přílohy:
1. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – viz strana 4.
2. Strukturovaný profesní životopis včetně fotografie, ve kterém jsou uvedeny údaje
o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
Současně tímto stvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.
3. Motivační dopis.
4. Běžnou (neověřenou) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku včetně všech příloh pošlete nebo doneste do 22. 2. 2019 do 15 hodin na adresu
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01.
Vyplněné a podepsané materiály můžete také naskenovat a poslat na mail guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Souhlasím s využitím svých osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu
s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), na obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice
dětského oddělení Městské knihovny Litvínov vyhlášeného dne 7. 2. 2019.
Vaše data budou považována za diskrétní a bude s nimi nakládáno pouze v rámci výběrového
řízení. Do 6 měsíců po konání výběrového řízení budou Vaše data smazána či skartována.
Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat doporučeným dopisem doručeným na adresu:
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 Litvínov

Datum:
.......……………………………..
podpis uchazeče
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Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Já,
jméno a příjmení:
datum a místo narození:

čestně prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a odsouzen/a za trestný čin a v současné době
není proti mně vedeno žádné trestní stíhání.

V:
Dne:
Podpis:
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