Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko młodszego
bibliotekarza do pracy w:
zespole WYPOŻYCZALNI KSIĄŻKI MÓWIONEJ I BRAJLOWSKIEJ.
Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
Od kandydatów oczekujemy:





wysokiej empatii, komunikatywności i odporności na stres,
umiejętności pracy z osobami z szeroko rozumianymi dysfunkcjami życiowymi,
chęci i predyspozycji do organizowania i prowadzenia zajęć w ramach działalności
kulturalno-oświatowej Biblioteki,
dobrej znajomości obsługi komputera (w szczególności w zakresie programów
biurowych), Internetu oraz predyspozycji do nauki obsługi nowych programów.

Ponadto mile widziane będą:








znajomość różnych rodzajów zbiorów przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami,
znajomość urządzeń i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych,
ogólna wiedza z zakresu literatury,
komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
pełne zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania,
skrupulatność i dobra organizacja pracy,
dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków obejmuje:







bieżącą obsługę użytkowników Wypożyczalni,
gromadzenie i udostępnianie zbiorów Wypożyczalni,
obsługa innych wypożyczalni i stanowisk obsługi użytkownika - zgodnie z potrzebami
biblioteki,
udzielanie szerokiej informacji o zbiorach Biblioteki,
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
dowóz zamówionych dokumentów do czytelników.

Oferujemy:




szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy – pełny etat,
możliwość rozwoju zawodowego,
pakiet multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres
mailowy: biblioteka@rajska.info (w tytule maila nabór UD-WKM) do 20.10.2021 roku,
do godz. 23.59
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej
treści:

Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, z siedzibą
przy ul. Rajskiej 1, 31-124 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu
rekrutacji.
Aplikacje przesłane bez klauzuli zgody zostaną usunięte i nie będą brały udziału
w procesie rekrutacyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi
rozmowy.

