
Městská knihovna ve Svitavách
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

knihovnice/knihovník v oddělení dospělých čtenářů 

Termín nástupu: 1. září, doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou)
Pracovní doba: 40 hodin týdně (celý úvazek)

Náplň práce: služby zákazníkům - zajišťování činnosti dospělého oddělení, vyhledávání a
poskytování  informací,  kontakt  s návštěvníky,  podílení  se  na  realizaci  kulturních  a
vzdělávacích  akcí  pořádaných  knihovnou  pro  dospělé  a  veřejnost  (např.  vedení  Virtuální
Univerzity třetího věku). 

Požadavky: 
 středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, knihovnický či humanitní směr

výhodou
 přehled o české a světové literatuře
 zájem o současnou knižní produkci
 pokročilá znalost práce na PC
 výborná znalost českého jazyka, dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti 
 pečlivost, samostatnost, spolehlivost, kreativita, schopnost týmové práce
 ochota učit se novým věcem a sebevzdělávat se
 časová flexibilita (práce ve službách, 2-3x do 18 hodin, 1x za měsíc sobota)
 občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme: 
 platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 dle dosažené praxe
 práci v příjemném moderním prostředí
 zaměstnanecké výhody
 prostor pro seberealizaci a vzdělávání

Formální záležitosti:
 strukturovaný životopis
 motivační dopis – „Proč chci pracovat v knihovně, co od práce v knihovně očekávám,

jak mohu přispět k rozvoji knihovny...“
 návrh programu pro dospělé a veřejnost

Lhůta pro podání přihlášky:  

Přihlášky  lze  poslat  na  mail  ba@booksy.cz,  písemně  na  adresu  knihovny,  nebo  osobně
odevzdat v knihovně či na recepci ve Fabrice do 19. června 2022.

V případě, že kandidát postoupí do 2. kola, bude informován emailem do 20. června. Osobní
pohovor proběhne v pátek 24. června 2022.

Bližší informace: Mgr. Marta Bauerová, ba@booksy.cz, 731151775
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Upozornění:

Městská knihovna ve Svitavách si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Podáním přihlášky  uchazeč/ka  souhlasí  s tím,  že  zadavatel  bude  pro  potřeby  výběrového
řízení nakládat s jeho osobními údaji. 


