Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Knihovník/ice pro pobočku
•

1 celý úvazek na pobočku Kolaříkova 3, Brno – Řečkovice.

CHARAKTERISTIKA POZICE
•

samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem

•

poskytování knihovnických a bibliografických, referenčních a informačních služeb na
pobočce KJM

•

profilování a organizování knihovního fondu na pobočce KJM

•

odborná komunikace se čtenáři, uživateli, vstupní instruktáž pro uživatele knihovny

•

samostatná obsahová příprava a realizace kulturně-vzdělávacích akcí pro školy i
veřejnost a jejich organizace

POŽADUJEME:
•

SŠ vzdělání knihovnického, příp. pedagogického směru

•

praxe na obdobné pozici výhodou

•

dobrou znalost práce s PC, zkušenosti s automatizovanými knihovními systémy
výhodou (ARL)

•

dobré komunikační schopnosti a písemný projev

•

zodpovědnost, spolehlivost

•

vlastní nápady a invence

•

zájem o danou problematiku, ochotu se vzdělávat

•

flexibilitu, schopnost samostatné i týmové práce

NABÍZÍME
•

rozmanitou práci v příjemném a moderním prostředí

•

prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj

•

práci v přátelském a vstřícném kolektivu

•

možnost dalšího vzdělávání

•

zaměstnanecké a sociální výhody

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ
Jako příspěvková organizace se řídíme Zákonem č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb.
v platném znění. Tato pozice je zařazena do platové třídy 8 – následná výše platu je pak
určena dle dosažené započitatelné praxe v rozpětí 18.300,- Kč až 26.830,- Kč. Pokud jste
čerstvým absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 18.300,- Kč.

TERMÍN NÁSTUPU
Termín nástupu dle dohody a co nejdříve.
Nabízíme úvazek 1,0 - pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2022 s tříměsíční
zkušební dobou a výhledem na pracovní poměr na dobu neurčitou.
Přihlášku do výběrového řízení je možné zasílat e-mailem na adresu personalni@kjm.cz,
nejpozději dne 17. 12. 2021.

Kandidáti vybraní do druhého kola výběrového řízení budou pozváni k ústnímu
pohovoru.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace si vyhrazuje právo prodloužit
výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozice v případě, že uchazeči nenaplní
očekávání organizace. Zároveň si vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace podá: Bc. Jitka Kotisová tel.: 542 532 103, email: personalni@kjm.cz

V Brně dne 3. 12. 2021

