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Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela bibliotekarza
Rekrutacja na stanowisko: nauczyciela bibliotekarza w Wydziale InformacyjnoBibliograficznym
Praca dwuzmianowa oraz dyżury w soboty
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:
1. Prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych
2. Tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego
3. Realizacja usług informacyjnych w Informatorium i Czytelni Bibliograficznej:
•

•
•
•
•
•

udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
na miejscu, telefonicznie, za pomocą komunikatorów i drogą elektroniczną w
oparciu o:
- własne katalogi i bazy bibliograficzne oraz kartoteki tradycyjne
- katalogi bibliotek polskich i światowych dostępne w sieci Internet
- bazy danych bibliograficzne i faktograficzne dostępne w sieci Internet
- księgozbiór podręczny
pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, w doborze materiałów do prac
magisterskich, doktoratów, seminaryjnych, licencjackich, referatów, wypracowań itp.,
pomoc bibliotekarza w korzystaniu z zasobów i usług Internetu
opracowywanie kwerend bibliograficznych w formie tradycyjnej i elektronicznej wg
zapotrzebowania czytelników indywidualnych i instytucji
tworzenie wydruków komputerowych wyszukanych informacji
skanowanie materiałów

4. Szkolenie użytkowników informacji
5. Promocja Biblioteki w środowisku.

Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym bibliotekoznawstwo bądź wyższe magisterskie inne niż bibliotekoznawstwo
i studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie
pedagogiczne.
Wymiar czasu pracy - pełen etat
Wymagania niezbędne:
1.
2.
3.
4.
5.

Umiejętność pracy w systemie bibliotecznym
Znajomość formatu MARC21
Umiejętność katalogowania
Znajomości zagadnień z psychologii i pedagogiki
Podstawowa znajomość języków informacyjno-wyszukiwawczych (UKD i
JHPBN, dobrze widziana wiedza na temat deskryptorów, słów kluczowych)
6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

7. Biegła umiejętność obsługi komputera
Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)

list motywacyjny,
CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska,
6) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji,
9) kserokopia dowodu osobistego,
10) mile widziane referencje z poprzedniego miejsca pracy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 4 kwietnia
2018 r. na adres:
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
z dopiskiem: oferta pracy - nauczyciel bibliotekarz
Inne informacje:
1. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę
data wpływu do Biblioteki , a nie data nadania w urzędzie pocztowym. Aplikacje,
które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
2. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko
będzie można odebrać w sekretariacie Biblioteki w okresie dwóch tygodni od
zakończenia postępowania konkursowego
3. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do drugiego etapu
naboru o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną
powiadomieni telefonicznie
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r. poz. 922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesu rekrutacji na wolne
stanowisko pracy.
Dyrektor
Toruń, 16.03.2018 r.
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