OFERTA PRACY
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.
st. Warszawy poszukuje kandydata/tki na stanowisko Młodszy bibliotekarz/
Bibliotekarz.
Rodzaj pracy: Zastępstwo - etat (do 31.12.2019).
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie zatrudniona w Wypożyczalni Zbiorów
Obcojęzycznych, która gromadzi zbiory w ośmiu językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim, jak i chorwackim.
Wypożyczalnia oferuje literaturę piękną oraz popularnonaukową, wydawnictwa
dydaktyczne dla nauczycieli oraz dla uczniów. Dodatkowo posiada bogaty zbiór
książek dla dzieci, książki mówione (audiobooki), filmy i muzykę w oryginalnych
wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.
Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
- Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane osoby z kierunków
filologicznych oraz kulturoznawstwa), mile widziane wykształcenie bibliotekarskie.
- Ogólna wiedza z zakresu literatury światowej.
- Umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.
- Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjnokulturalnej.
- Zdolności animacyjne.
- Dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej).
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego będzie
dodatkowym atutem.
Wymagania Dodatkowe:
- Praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office
(w tym biegle Word) oraz programów graficznych (podstawowych).
- Umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka
kultura osobista, zaangażowanie.
- Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra
organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
- Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
Zakres wykonywanych zadań:
- Obsługa użytkowników w zakresie informowania i udostępniania zbiorów
obcojęzycznych.
- Organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki
oraz czytelnictwa, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami.
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- Współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej (prowadzenie
i organizowanie lekcji bibliotecznych, wystaw, warsztatów, spotkań, dni książki i
kultury różnych krajów itp.)
- Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na
adres
e-mail: s.alicka@bppragapd.pl z dopiskiem OFERTA PRACY –
BIBLIOTEKARZ
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji
kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im.
Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w
przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
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