AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko Kustosza
Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Wymagania wobec kandydata:
•

wykształcenie wyższe, preferowany kierunek w zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej,

•

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w bibliotece naukowej,

•

umiejętnie wyszukiwania i selekcji informacji w oparciu o tradycyjne i elektroniczne
źródła informacji,

•

znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem światowych zasobów wiedzy
w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych,

•

znajomość zagadnień związane jest z bibliometrią o doświadczenie w tworzeniu
analizy bibliometrycznych,

•

znajomość zintegrowanych systemów bibliotecznych (preferowany: Patron ),

•

biegła znajomość pakietu Microsoft Office,

•

komunikatywna znajomość języka angielskiego,

•

dyspozycyjność (dyżury w niektóre soboty),

•

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

•

dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:
•

obsługa użytkowników w Informatorium,

•

tworzenie zestawień tematycznych oparciu o katalog biblioteczny oraz bazy danych,

•

działalność szkoleniowa w zakresie informacji naukowej,

•

tworzenie analiz bibliometrycznych, raportów i zestawień dorobku naukowego
pracowników APS,

•

sporządzanie statystyk oraz sprawozdań z działalności Informatorium,

•

obsługa użytkownika w różnych działach biblioteki ( wypożyczalnia, czytelnia,
magazyn)

Oferujemy:
wynagrodzenie zasadnicze 4200,00 brutto,
dodatek stażowy 1% za każdy przepracowanych rok, max. 20 %
praca w wymiarze pełnego etatu,
możliwość podnoszenia kwalifikacji,
pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
• CV + list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe
jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów do Działu Kadr pok. 1117, pod
adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul.
Szczęśliwicka 40 lub na adres e-mail ksajnog@aps.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2022r.
APS zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz możliwość
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

