
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza 

  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z/s w Waksmundzie  ; ul. 

Kościelna 8, 34-431 Waksmund  ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy–  

młodszy bibliotekarz/bibliotekarz 

 

Warunki zatrudnienia : 

1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

2. Miejsce wykonywania pracy: Filia biblioteczna w Gronkowie 

3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas 

nieokreślony 

 

Zadania wykonywane na stanowisku : 

1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz  

udzielanie informacji bibliotecznych; 

2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

3. Obsługa programu bibliotecznego SOWA; 

4. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki 

i czytelnictwa; 

5. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami kultury; 

6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

7. Dbałość o stan powierzonego mienia. 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata : 

 

1.Wymagania niezbędne :    

 

a) wykształcenie wyższe (w tym licencjat), -  preferowane kierunki humanistyczne – 

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia 

polska lub udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku bibliotekarskim; 

 b) znajomość literatury polskiej i światowej; 

c)  dobra znajomość obsługi komputera;  

f)  obywatelstwo polskie.                                                                                         

                                                                                                                                               

                                                                                                               

• Wymagania dodatkowe : 

a) komunikatywność; 

b) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji; 



c) kreatywność i zaangażowanie w rozwój  biblioteki; 

h) dobrze widziana znajomość programów bibliotecznych 

Wymagane dokumenty : 

 

–  list motywacyjny; 

-  CV z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny; 

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne poprzednie zatrudnienie; 

- Oświadczenia kandydata można pobrać ze strony www.gbpwaksmund@ugnowytarg.pl    

  (załącznik nr 1), dołączony do ogłoszenia o naborze na stanowisko bibliotekarza. 

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

• o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko; 

• o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku. 

 

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów 

Dokumenty należy składać osobiście w  terminie do 15 lutego 2023 roku w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Waksmundzie  ul. Kościelna 8, w zamkniętej kopercie z podanym 

adresem zwrotnym w godzinach pracy biblioteki. 

 

IV. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy 

dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu 

i terminie spotkania. 

 

 

V. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje 

z poprzednich miejsc pracy. 

 

VII. Inne informacje: 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 30 dniach od dnia naboru podlegają 

zniszczeniu. 

  

http://www.gbpwaksmund@ugnowytarg.pl


 

 

 

 

 

 

  

 

 


