Městská knihovna Semily, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

pracovník/pracovnice městské knihovny – metodik/metodička
(katalogizace)
Místo výkonu práce: Městská knihovna Semily, p. o., Tyršova 49, 513 01 Semily
Pracovní úvazek: 20 hodin/týden na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou)

Koho hledáme?







máte VŠ nebo SŠ?
jste zběhlým uživatelem počítače?
libujete si v tabulkách a administrativě?
orientujete se v současné literatuře?
je vám vlastní pečlivost a spolehlivost?
pracujete rád/a v týmu?

Co u nás budete dělat?
 katalogizaci knihovních fondů podle standardů a stanovených metodik pro region
Semily
 distribuci knih do knihoven regionu, jejich označování a balení
 metodickou, konzultační a poradenskou činnost v knihovně s regionální působností
 výpomoc s výpůjčními službami

Předpokládaný nástup: červen 2022 (dle dohody)
Nabízíme:





platové ohodnocení podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a Nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.
možnost dalšího sebevzdělávání
5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, stravenky
zázemí nejlepší Městské knihovny roku 2021

Zaujala Vás naše nabídka práce? Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, kopií dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání a vypracovanými odpověďmi na níže položené otázky
zasílejte v označené obálce „VŘ – metodik/metodička (katalogizace)- NEOTVÍRAT“ a to
nejpozději do 13. dubna 2022 na adresu ředitelky: Jitka Šedinová, Městská knihovna Semily,
p. o.,Tyršova 49, 513 01 Semily nebo na e-mailovou adresu: reditelka@knihovnasemily.cz.
První kolo výběrového řízení (dále jen VŘ) bude probíhat bez účasti uchazečů formou
posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů. Vybraní uchazeči z prvního kola budou
komisí vyzváni telefonicky či e-mailem k osobnímu pohovoru, který proběhne
ve středu 27. dubna 2022 v dopoledních hodinách čítárně knihovny.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně veškeré
přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v jeho průběhu, a to i po vyhodnocení VŘ.
Pozn.Pokud máte zájem o celý úvazek, věnujete pozornost druhému VŘ na pracovní pozici
knihovník/knihovnice – oddělení pro děti, na který se můžete přihlásit. Bližší informace na
telefonu 725 890 173 nebo emailu reditelka@knihovnasemily.cz.
Otázky – vypracujte písemně a odevzdejte spolu s vaším životopisem a doklady:
1.
2.
3.
4.

Jakým zákonem se knihovny řídí?
Podle jakých standardů se katalogizuje?
K čemu slouží Mezinárodní desetinné třídění?
Čím se zabývá regionální oddělení? Jaké služby poskytuje MěK Semily ostatním
knihovnám v regionu?
5. Kolik knihoven obsluhuje Regionální oddělení MěK Semily?
6. Kolik svazků má výměnný fond MěK Semily?

