Město Rousínov
Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, tel: 517 324 820
E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz

Tajemník Městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

knihovník/knihovnice pro Městskou knihovnu Rousínov
Druh práce:

knihovník Městské knihovny v Rousínově.

Místo výkonu práce: Městská knihovna Rousínov, Sušilovo nám. 6, 683 01 Rousínov.
Platová třída:

9. dle nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce. Pracovní úvazek
40 hodin týdně.

Termín nástupu:

1. ledna 2019 nebo dohodou.

Náplň práce:
-

samostatné zajišťování chodu veřejné knihovny
registrace uživatelů, vedení výpůjčního protokolu, zpracování ročních výkazů
organizování knihovního fondu včetně jeho doplňování, odpisů a revizí
metodické vedení 5 pobočkových knihoven včetně přípravy výměnných fondů
individuální práce s návštěvníky knihovny
příprava a realizace kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou
správa internetových stránek knihovny
správa prostor veřejné knihovny

Požadavky:
-

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nebo vysokoškolské vzdělání
základní přehled o české a světové literatuře
zájem o současnou knižní produkci
dobrá znalost práce s MS Office, Windows, komunikace na soc. sítích
výborná znalost českého jazyka, dobré vyjadřovací schopnosti
pečlivost, samostatnost, spolehlivost, kreativita
ochota učit se novým věcem a sebevzdělávat se
časová flexibilita
klientský přístup, příjemné a vstřícné vystupování
řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Výhodou:
-

vzdělání knihovnického či humanitního směru
praxe v knihovně
znalost knihovnického systému Clavius
znalost cizího jazyka
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Digitálně podepsal Ing. Marián Tlčik,
MBA
Datum: 05.10.2018 10:37:37 +02:00

Nabízíme:
-

samostatnou různorodou práci, stabilní zázemí v pracovním poměru na dobu neurčitou
příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod a ideální dostupnost
pracoviště v centru města

Uzávěrka přihlášek: 22. října 2018 do 17:00 hodin
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Rousínov)
Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Rousínov - k rukám tajemníka
Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov
nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Rousínov.
Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat, výběrové řízení – knihovna“
Náležitostí přihlášky jsou:
-

jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:
-

-

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklady
prokazující odborné vzdělání
strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti
a dovednosti
motivační dopis – „Proč chci pracovat v knihovně, co od práce v knihovně očekávám,
jak mohu přispět k rozvoji knihovny apod.“
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným
prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání
žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením)
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EÚ
2016/679 GDPR.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované
pracovní místo.
Způsob výběru uchazeče:
-

z přihlášek doručených do 22. října 2018 vybere výběrová komise uchazeče, kteří
budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše
přihláška včetně všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez
udání důvodů. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení. U přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání.
Podrobnější informace o náplní práce podá vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Eliška Škrobová mob. 733 539 133.
V Rousínově 5. října 2018
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