Knihovna města Plzně, příspěvková organizace

Knihovna města Plzně, p. o. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
Referenční knihovník/knihovnice do Studovny a informačních služeb
Místo výkonu práce:
B. Smetany 13, 301 00 Plzeň
Předpokládaný nástup:
1. 1. 2023
Pracovní úvazek:
0,687 úvazku (27,5 hodin/týden) ve Studovně a informačních službách na dobu určitou –
zástup za mateřskou dovolenou (do 12. 12. 2023)
Platové zařazení:
Platová třída 10 (od 23 390,-Kč) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě + osobní příplatek po 3 měsících.
Pracovní náplň:
Tvorba regionálních faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů,
údržba elektronických slovníků, excerpce periodik a ostatních dokumentů, výstřižková služba.
Zpracování rešerší, monitoring tisku. Metodická a konzultační činnost v oblasti bibliografickoinformačních služeb. Bibliografické, referenční a informační služby. Podíl na publikační a
propagační činnosti knihovny.
Požadavky:
- VŠ vzdělání humanitního nebo informačního zaměření (odborné knihovnické VŠ nebo SŠ
vzdělání výhodou)
- dobrá orientace v současném knihovnictví, v elektronických informačních zdrojích
a znalost bibliografického popisu podle RDA výhodou
- uživatelská znalost práce na PC, internetu, sociálních sítích, orientace v nových
počítačových technologiích
- znalost českého jazyka slovem i písmem
- orientace v české i světové literatuře
- znalost cizího jazyka (nejlépe anglického)
- dobré komunikační schopnosti pro práci s uživateli knihovny
- aktivní přístup, samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů
- časová flexibilita
- ochota dále se vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci
- předchozí praxe v oboru vítána
Nabízíme:
- odbornou a zajímavou práci v příjemném prostředí
- stabilitu zaměstnání
- možnost dalšího profesního růstu
- možnost seberealizace
- zaměstnanecké výhody (stravenkovou kartu)
- 5 týdnů dovolené
Přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
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-

motivační dopis
datum a podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
- strukturovaný profesní životopis
Písemné přihlášky zasílat do 7. 10. 2022 na adresu:
Knihovna města Plzně, p. o., B. Smetany 13, P.O.Box 294, obálku označit „výběrové řízení
Studovna a informační služby“ nebo na email novakovah@plzen.eu, v předmětu zprávy uvést
„výběrové řízení Studovna a informační služby“.
Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání formou osobního předání.
Nevyžádané podklady budou skartovány.
V prvním kole výběrového řízení budou posouzeny přihlášky zájemců. V druhém kole budou
vhodní kandidáti vyzváni k osobnímu pohovoru.
V Plzni 21. 9. 2022

2

