Výběrové řízení - ZRUŠENO
Městská knihovna v Třebíči vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Knihovník v přímých službách
Pracovní náplň:







zajišťování výpůjčního procesu v oddělení pro dospělé, komunikace se čtenáři,
práce s knihovním fondem (orientace, řazení, údržba),
orientace v literatuře a periodické produkci, doporučování knih čtenářům,
podíl na přípravě a realizaci akcí a exkurzí pro střední školy,
podíl na přípravě a realizaci projektů knihovny, národních knihovnických kampaní, kulturních a vzdělávacích akcí a
programů pro veřejnost,
podíl na přípravě a realizaci propagačních akcí knihovny.

Kvalifikační předpoklady:












ÚSO v knihovnickém oboru nebo ÚSO s praxí v kultuře, školství nebo oboru, který svým charakterem zahrnuje
praktickou a dlouhodobou práci s klienty,
práce na PC, vyšší počítačová gramotnost: MS Office v rozsahu ECDL, internet,
dobré vyjadřovací schopnosti, výborná znalost českého jazyka, další jazyky výhodou,
dobré komunikační dovednosti, schopnost komunikace se čtenáři a návštěvníky,
samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů,
schopnost týmové spolupráce, bezkonfliktnost ve vztahu k zaměstnancům i čtenářům,
časová flexibilita, možnost trvale pracovat v odpoledních hodinách a výjimečně o víkendech,
zájem o práci s lidmi, aktivní čtenářství, zájem o literaturu, přehled o literární a periodické produkci,
aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení, ochota se vzdělávat a rozvíjet, zodpovědnost a pečlivost,
morální bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku), odolnost vůči stresu,
zdravotní způsobilost, při doporučení lékaře možnost zaměstnání pro držitele ZTP.

Nabízíme:





platové ohodnocení T7, výhledově T8 (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě),
získání praxe a zkušeností v rozvíjejícím se oboru,
zajímavou a různorodou činnost, možnost dalšího odborného růstu,
zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené apod.).

Formální náležitosti:




motivační dopis,
strukturovaný profesní životopis,
součástí strukturovaného životopisu musí být vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas je podmínkou k zařazení Vaší
žádosti do výběrového řízení. Text souhlasu:
 "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených
v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na Městské knihovně v Třebíči pro jejich další
zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice. Souhlas
pozbývá platnosti dnem doručení informace o výsledku výběrového řízení."

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Městská knihovna v Třebíči
si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Termín pro zasílání přihlášek: do 22. prosince 2017.
Nástup: od 1. ledna 2018 nebo dle dohody.
Délka zaměstnání: na dobu 1 roku, po ukončení této doby na dobu neurčitou v případě pozitivních výsledků práce.
Zasílání přihlášek a ostatních formálních náležitostí žádosti:
e-mailem:
poštou na adresu:

mdockalova@knihovnatr.cz
Městská knihovna v Třebíči
Mgr. Marie Dočkalová
Hasskova 102/2
674 01 Třebíč

