Městská knihovna Náchod, o.p.s.
Výběrové ří zení

Městská knihovna Náchod vypisuje výběrové řízení na místo:
knihovník/knihovnice
Požadujeme:
 minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitou (knihovnické vzdělání
či praxe v knihovně výhodou),
 znalost zákona o knihovnách, povědomí o autorském zákonu,
 znalost práce na PC – výborná znalost MS Word, MS Excel podmínkou,
znalost knihovního systému Verbis vítána,
 orientace v prostředí internetu – práce s informacemi, vyhledávání informací
v různých databázích,
 výbornou znalost české gramatiky,
 schopnost práce s veřejností,
 schopnost týmové práce,
 dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování,
schopnost navazovat dobré vztahy,
 ochotu vzdělávat se,
 aktivní a tvůrčí přístup k práci,
 samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita,
 řidičský průkaz výhodou.
Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem, který má v ČR
trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991
Sb., v platném znění.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou, a to jeden rok s možností prodloužení,
 platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příl č. 1 v platném
znění (8. platová třída),
 zajímavou kreativní práci v příjemném v kolektivu,
 možnost seberealizace,
 5 týdnů dovolené,
 příplatek na stravování.
Místo výkonu práce: Náchod
Termín nástupu: 1. ledna 2019
Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo
narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, datum a podpis
uchazeče.

K přihlášce se připojí náměty na práci a rozvoj knihovny, strukturovaný životopis
uchazeče, včetně uvedení praxe, výpis z Rejstříku trestů, příp. čestné prohlášení
o bezúhonnosti, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Adresa pro podání písemné přihlášky k rukám ředitelky knihovny do 16. 11. 2018:
Městská knihovna Náchod, o.p.s.
Kamenice 105
54701 Náchod
Přihlášku, životopis a náměty zašlete zároveň elektronicky na e-mail:
votavova@mknachod.cz. (Je tedy třeba zaslat písemně i elektronicky.)
Případné bližší informace lze získat u ředitelky knihovny.

Mgr. Ivana Votavová
ředitelka knihovny

