Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Vedoucí - knihovník/ice oddělení Informační a prezenční
služby
CHARAKTERISTIKA POZICE
Pozice vyžaduje vysoké pracovní nasazení, kreativitu, časovou flexibilitu, komunikaci, samostatnost a
schopnost týmové práce.


zodpovědnost za úsek knihovny, který zajišťuje ústní, písemné, telefonické a elektronické
informace z informačních pramenů knihovny a zprostředkovávají informace z vnějších
informačních zdrojů



zajišťuje činnost svěřeného úseku v souladu s platnou legislativou, především znalost Zákona
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb



znalost pravidel ochrany osobních údajů a autorského práva v ČR



orientace v aktuální knižní nabídce



plánuje, řídí a vyhodnocuje práci podřízených zaměstnanců



zpracovává rozbory, statistiky, apod.



vykonává složité odborné knihovnické, bibliografické a informační agendy, poskytuje rešeršní
služby



zodpovídá za zpracování a ochranu specializovaného knižního fondu svěřeného oddělení



zodpovídá za bibliograficko-informační službu a za meziknihovní výpůjční službu



znalosti s oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů



spisová služba

POŽADUJEME


SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání knihovnického směru



praxe v řídící funkci minimálně 3 roky



výborná znalost českého jazyka slovem i písmem



znalost AJ



pokročilá znalost Microsoft Office, knihovnické programy, zkušenosti s ARL výhodou



odolnost vůči stresu, samostatnost



manažerské, organizační a komunikační schopnosti



časovou flexibilitu – práce ve směnném provozu

NABÍZÍME


rozmanitou práci



prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj



účast na projektech organizace



práci v příjemném a vstřícném kolektivu



možnost vzdělávání v souladu s potřebami zaměstnavatele



zaměstnanecké benefity

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 T10 – následná výše platu je pak určena dle dosažené
započitatelné praxe v rozpětí 19.110,- Kč až 28.750,- Kč. Pokud jste čerstvým absolventem bez praxe,
budeme začínat s částkou 19.110,- Kč.
Nabízíme úvazek 1,0, pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a
s dalším výhledem na dobu neurčitou.
Termín nástupu: březen 2019
Zaujala vás tato pozice? Pokud ano, pošlete nám na adresu personalni@kjm.cz svůj profesní životopis
a motivační dopis v českém jazyce.

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 pozici 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

