Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Knihovník/nice úseku Informační služby

Charakteristika pozice:


zajišťování chodu speciálních pracovišť – čítárny/studovny, Zákaznického centra a Senior
pointu



poskytování knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb



průběžný monitoring kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit v Brně a regionu



samostatná práce se speciálním knihovním fondem



komunikace se čtenáři a uživateli na odborné úrovni

Požadujeme:


SŠ vzdělání, nejlépe v oboru informační studia a knihovnictví



znalost AJ, příp. jiného světového jazyka



dobrou znalost práce s PC, zkušenost s knihovními systémy výhodou



všeobecný kulturní přehled, základní orientace v současném knihovnictví



dobré komunikační schopnosti, asertivní chování



zodpovědnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu



zájem o knihovnickou problematiku, ochotu se vzdělávat



časovou a osobní flexibilitu, schopnost samostatné i týmové práce

Nabízíme:


rozmanitou práci v moderním prostředí



práci v příjemném kolektivu



možnost dalšího 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 T8 – následná výše platu je pak určena dle

dosažené započitatelné praxe v rozpětí 16.230,- Kč až 24.000,- Kč. Pokud jste čerstvým
absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 16.230,- 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: duben 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

