
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

 

BIBLIOTEKARZA 

 

 

        Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie ogłasza nabór na wolne stanowisko 

bibliotekarza. 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

             Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie 

 

2. Określenie stanowiska: 

              Bibliotekarz 

 

3. Wymiar czasu pracy: 

              pełny etat 

 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

 

Wymagania niezbędne: 

• obywatelstwo polskie,  

• wykształcenie bibliotekarskie średnie lub wyższe 

• min. półroczny staż pracy w bibliotece publicznej 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   

              przestępstwo  skarbowe, 

 

 Wymagania dodatkowe: 

• wysoka kultura osobista 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 

• wykształcenie pedagogiczne 

• znajomość obsługi komputera 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki 

• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (księgi inwentarzowe, dziennik) 

• opracowywanie zbiorów 

• katalogowanie zbiorów 

• organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie          

            czytelnictwa 

• prowadzenie lekcji bibliotecznych 

 

      5.   Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie 

 życiorys- curriculum vitae – podpisany odręcznie, 

 kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie 

 kserokopie świadectw pracy, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

 kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i   



 umiejętnościach 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby     

 postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie    

 danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami,) 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni   

 praw publicznych   , 

  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia    

 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

           

 

 

 

     6. Termin i miejsce składania dokumentów: 
 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Przecławiu lub pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie-filia w Przecławiu  

72-005 Przecław 27, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2011r. włącznie, w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji  i numerem telefonu 

kandydata, z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarza”. 

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej 

(http://bip.kolbaskowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biblioteki. 

 

 

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

Anna Boczek                     

http://bip.kolbaskowo.pl/

