Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

zatrudni
specjalistę ds. informacji naukowo - technicznej
w Dziale Zarządzania Jakością i Wiedzą
Wymagania:
−

−

obligatoryjnie wykształcenie kierunkowe: studia wyższe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (lub studia
podyplomowe z ww. kierunku)
umiejętność opisu bibliograficznego książki oraz tworzenia kartoteki haseł formalnych,
umiejętność opracowania bibliograficznego, katalogowania,
znajomość programu bibliotecznego Prolib, mile widziana znajomość systemu Mak (format MARC21),
biegła znajomość pakietu MS Office (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
swobodna obsługa Internetu, umiejętność korzystania z baz danych z zakresu bibliografii naukowej
wiedza na temat baz danych oraz umiejętność ich wykorzystania -Web of Science Core Collection, Scopus oraz
Arianta, Baztech
znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,

−

dokładność i zdolności organizacyjne oraz umiejętność szybkiego uczenia się,

−

umiejętność pracy w zespole.

−
−
−
−
−
−

Ramowy opis stanowiska pracy:
Obsługa czytelników Instytutu naukowego, zamówienia, prenumeraty, wymiana międzybiblioteczna, obsługa
komputerowych baz danych, udział w opracowaniu formalnym i rzeczowym gromadzonych źródeł informacji,
inne prace biblioteczne; w tym:

-

analiza ofert i zapowiedzi wydawniczych,
zarządzanie zbiorami bibliotecznymi przez katalogowanie, klasyfikację i opracowanie rzeczowe,
akcesja zbiorów zwartych i ciągłych oraz specjalnych m.in. sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych,
aktualizacja inwentarzy i katalogów czasopism oraz katalogów zbiorów zwartych,
rozdział czasopism i nadzorowanie ich obiegu w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w tym prasy
codziennej,
magazynowanie, inwentaryzacja i ocena zawartości zbiorów pod względem przydatności,
udostępnianie zbiorów czytelnikom ITG KOMAG oraz na zewnątrz; w ramach wymiany
międzybibliotecznej,
opracowywanie sprawozdań statystycznych na rzecz GUS, ministerstw oraz aktualizacja bazy
bibliograficznej PBN i POLON.
prace związane z realizacją zamówień zbiorów zwartych i ciągłych, krajowych i zagranicznych

Tryb pracy: praca jednozmianowa, pełen etat (pn. –pt.)
Oferujemy
− pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
− umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
− możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
− wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie (dostępnego na stronie http://www.komag.eu/praca) oraz podpisaną klauzulą dotyczącą zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji - w formacie PDF wraz z listem motywacyjnym.
Aplikacje prosimy składać na adres: ITG KOMAG, ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice,
Dział Spraw Pracowniczych lub emailem: praca@komag.eu
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

