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Městská knihovna ve Svitavách
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

knihovník/knihovnice v oddělení pro děti a mládež

Termín nástupu: březen 2018, popřípadě dle domluvy

Náplň práce: 
 zajištění chodu dětského oddělení 
 příprava a realizace vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ 
 příprava a realizace akcí pro veřejnost
 profilování fondu v dětském oddělení knihovny

Požadujeme:
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání 
(knihovnický či humanitní směr, pedagogické minimum výhodou)

 Základní přehled o literatuře se zaměřením na literaturu pro děti a mládež
 Orientace v současné knižní produkci pro děti a mládež
 Základní znalost práce na PC
 Výborná znalost českého jazyka, dobré vyjadřovací schopnosti
 Schopnost týmové práce
 Pečlivost, spolehlivost, samostatnost, kreativita, komunikační dovednosti
 Zájem o práci s lidmi a dětmi, příjemné vystupování
 Ochota učit se novým věcem a sebevzdělávat se
 Schopnost prezentace knihovny v médiích
 Časová flexibilita
 Praxe výhodou

Nabízíme:

 Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 
546/2006 Sb. dle dosažené praxe

 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek
 Zajímavou a kreativní práci v příjemném moderním prostředí
 Prostor pro seberealizaci, další vzdělávání a možnost podílet se rozvoji činnosti 

knihovny
 Zaměstnanecké výhody (flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené, stravenky, 3 dny 

zdravotního volna)
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Formální náležitosti:
 Strukturovaný životopis 
 Motivační dopis obsahující vizi, jak rozvíjet činnost dětského oddělení

 Domácí úkol (příprava lekce na dětskou knihu na základě vlastního výběru), bude 
prezentován v případě osobního pohovoru 

Lhůta pro podání přihlášky: do 28. ledna 2018

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. Informováni budou v úterý 29. ledna 
2018, pohovor proběhne 1. února 2018.

Přihlášky lze poslat na mail ba@booksy.cz, písemně na adresu knihovny, nebo osobně 
odevzdat v knihovně či na recepci multifunkčního centra Fabrika
Bližší informace: Mgr. Marta Bauerová, ba@booksy.cz, tel. 731151775
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