Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

Knihovník/knihovnice

1.

Zaměstnavatel:
Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace
se sídlem Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně

2.

Druh práce:
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem, organizace knihovního
fondu, registrace uživatelů, zajišťování výpůjček, ochrana a údržba knihovního fondu,
příprava a realizace dotačních programů.

3.

Místo a doba výkonu práce:
Městská knihovna Orlová, příspěvkové organizace, doba určitá – zástup za
mateřskou dovolenou

4.

Předpokládaný nástup:
01. 03. 2022

5.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitou (vzdělání středoškolské nebo
vyšší v oboru knihovnictví, literatura, pedagogika nebo jiný příbuzný obor, případně
praxe v některém z těchto oborů výhodou).

6.

Platové zařazení:
řídí se nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy,
některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 8.

7.

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
 znalost zákona o knihovnách, povědomí o autorském zákonu
 znalost práce na PC – výborná znalost MS Word a MS Excel podmínkou, znalost
knihovního systému Tritius vítána
 orientace v prostředí internetu – práce s informacemi, vyhledávání informací
v různých databázích
 schopnost práce s veřejností
 ochota vzdělávat se
 aktivní a kreativní přístup k práci

8.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
 jméno, příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR



9.

telefon, e-mail
datum a podpis

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
 strukturovaný profesní životopis

10. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
Místo a adresa pro podání přihlášky:
Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace,
Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně
Způsob podání:
Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně
na výše uvedenou adresu, obálku viditelně označte: „VŘ“
Lhůta pro podání přihlášky:
14. 1. 2022 do 12 hodin

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace
bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

V Orlové dne 23. 12. 2021
Bc. Iva Sušková, ředitelka Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace

