Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje pracowników na stanowisko
młodszego bibliotekarza (2 etaty) do pracy w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym
w Zespołach podległych działowi.
Od kandydatów oczekujemy:
•

wykształcenia wyższego: bibliotekarskiego lub pokrewnego

•

bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie programów MS Office oraz
Internetu,

•

ogólnej wiedzy z zakresu źródeł informacji,

•

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

•

umiejętności tworzenia zestawień bibliograficznych

•

predyspozycji do pracy z czytelnikiem,

•

umiejętności pracy w zespole,

•

dobrej organizacji pracy własnej,

•

dyspozycyjności (praca zmianowa oraz w weekendy),

•

asertywności i odporności na stres,

•

komunikatywności,

•

chęci zdobywania dodatkowej wiedzy i kwalifikacji.

Mile widziane będą:
•

znajomość zasad formalnego i rzeczowego opracowania materiałów zgodnie z
zaleceniami Biblioteki Narodowej,

•

znajomość specyfiki pracy Działu Informacyjno-Bibliograficznego

•

doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży

•

znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:
•

bieżąca obsługa użytkowników w Punkcie Informacyjnym i pozostałych agendach
Działu,

•

obsługa kanałów komunikacyjnych (m.in. telefon, mail, czat),

•

udzielanie informacji katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych,

•

prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej,

•

tworzenie kwerend,

•

współtworzenie warsztatu informacyjnego Działu,

•

współtworzenie Bibliografii Regionalnej Małopolski lub bazy bibliograficznej „PRASA”,

•

działalność bibliograficzna, sporządzanie bibliografii specjalnych.

Oferujemy:
•

szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat,

•

możliwość przygotowania i organizowania wydarzeń kulturalnych,

•

możliwość rozwoju zawodowego,

•

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•

pakiet Multisport.

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na
adres mailowy: biblioteka@rajska.info (w tytule maila „Nabór IB”) do 28.01.2022 r.
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.

