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B i b l i o t e k a  K r a k ó w  
zatrudni na stanowisku: 

BIBLIOTEKARZA 

Miejsce pracy: Kraków 

 

 

Zakres obowiązków:  

 bieżąca obsługa czytelników i użytkowników, 

 organizowanie i udział w działaniach edukacyjnych i promocyjnych, 

 wykonywanie prac bibliotekarskich związanych z księgozbiorem. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 wykształcenie wyższe na poziomie magistra nauk humanistycznych (preferowane kierunki: 

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, historia, pedagogika), studia 

podyplomowe bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, 

 mile widziana znajomość obsługi programu bibliotecznego SOWA2, 

 praktyczna znajomość MS Office, 

 umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole, 

 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie 

w przydzielone zadania, 

 dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

 wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, 

komunikatywność), 

 preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny trwający trzy miesiące w wymiarze pełnego etatu 

Praca w systemie dwuzmianowym 

Wynagrodzenie brutto: od 3 150,00 zł  

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na 

dedykowanych szkoleniach,  

 możliwość szybkiego awansu, 

 pracę w stabilnej instytucji kultury, 

 świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 możliwość wykupienia pakietu medycznego, 

 możliwość wykupienia ubezpieczenia. 

 



Termin i miejsce składania aplikacji: 

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres: 

sekretariat@biblioteka.krakow.pl 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Rachwał, tel. 797 301 013 (w godzinach od 9:00 do 15:00) 

Termin składania aplikacji: od 31 listopada 2021 r.  

 Prosimy o dopisanie klauzuli zgody:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

 


