
Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko

bibliotekarz

I. Określenie stanowiska: bibliotekarz
- wymiar czasu pracy - 1 etat
- rodzaj tlmowy - Luno\Ą.a o placę
- miejsce pfacy: Biblioteka w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
oraz Filia w Stojanowie * jednak ze w-zględu na specyfikę pracy moze wystapić koniecznośó
zastępowania pracorłnikólv w inny ch pl ac ó*,kach.

Il. Wymagania kwalifikacyjne kandydata

1. obywatelstwo polskie
2, wyksżałcenie .vqvż,sze (mgr lub licenciat) - preferowane osoby z kierunków

humanistycznych bibliotękomawstwa. kulturoznawstwa, filologii polskiej,
pedagogiczne,

3. wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibiiotece,
4. znajorności bibliotecznych programów obsługi zbiorów i cąvtelnikórł,.
5. dobra znajomość rynku wydawniczego.
6. cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem,
7. doświadczenie przy prowadzenia dztŃań rozwojowych i pronrocyjnych dotyczących

bibliotecznych zasobów,
8, biegła znajomość obsfugi komputera, urządzeń biurowl,ch, dobra znajomość pakietu

Offrce.
9, pełna zdolnośc do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych.
10. niekaralność za przestępstrva ścigarre z oskarzenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
].]". stan zdrowia porwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. obsługauzytkowników,
ż, organizorvanie furm pracy z c,z,vtelntkiem. słuzących poprrlaryzowaniu książki

i czytelnictwa,
3. gromadzenie, opracowywanie, przechowyw,anie i ochrona materiałów bibliotecznych.
4, opracowywanie formalnę i rzęczowe z}iorórł,.
5. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
6. skontrunrksięgozbioru,
7, dbałość o stan powierzonego mienia,
B. promowanię dzińań popTzęz zamtęszczanię informacji w środkach masowego

pr zekuzu (medi a, strona internetowa, F ac ebook).
9. prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć z anknacji czytelnictwa.



Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

3,. list motywacyjn_v.
2. Cv.
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokurnentów potwierd zaj ący ch wykształceni e.

5, kserokopie innych dokumentów o posiadanych krvalifikacja, uprawnieniach i
umiejętnościach,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,

7. oświadczenie o niekarainości za przestępstwa umyślne ścigane z oskarzenia
publicznego iub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Oświadczenie o rłvrażeniu zgody na przetwarzante danych osobowych zaw-afiych
w liście mo§wacyjnym lub irur.vch zńączonych dokumentach - jeśii w zakresie tych
danych zawarte są szczególne kategorie danych. o których mowa w art" 9 ust.

1 RODO

'Wymagane 
dokumenty aplikacyjne naleĘ składać do dnia 26 czerwca ż01,9 roku do

godz. l ż,00 (Liczy się data rłpływu) z dopiskiem ..Konkurs na stanowisko bibliotekarz"

. w siedzibie Eurclregionalnego centrum kultury i komunikacji w pieńsku przy uL

Hutniczej 23 lub
ł pocńą elektroniczną na adres mdk.piensk@wp.p1 lub
o pocńą na adres korespondencyjny Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji

.59-930 Pieńsk ul. Hutnicza 23.

Aplikacje, ktore rłpł,vną do EuRegiokom w sposób inni, niz określony w ogłoszeniu lub bęz
kompletu wymaganych dokumentów nię będą rozpatrywane i będą niezwłocznie niszczone.

EuRegioKom zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranynri kandydatarni araz
prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie
wybranego kandydata,

Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania
pracodawcy zwtązanę z określonym stanorł,iskiem, po zakohczeniu okresu próbnego zostanie
zawarta umowa o pracę, Przelvidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2019 r.

Klauzula infornracyj na :

Zgodnie z art. 73 Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńaż7
kwietnia 2016 r. rv sprawie ochrony osób fizycznych w zvviązku z przetwarzaniem danych
osobowl,gh i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt1,,wy
95l46lWE (ogólne rozpotządzenię o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.i z04.a5.20|6)
informuję, iż:
1) administratorem PanilPana danych osobowl,ch jest Euroregionalne Centrum Kultury
Komunikacji w Pieńsku (59-930) . ul. Hutnicza ż3. Z administratoręm można skontaktować
się mailowo: mdk.pienskr,@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@piensk.com.p1
3) Pani/Pana dane osobowe przeFłarzane będą w celu przeprow-adzenia rekrutacji - na
podstarvie ar1. 6 ust. 1 lit" a ogólnego rozpotządzenia o ochronie danych.



4) w nł,iązku z ptzetwarzaniem PanilPana danych w ceiach wskazanych powyżej, dane
osobowe mogą b_vc udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
o soborv-y*ch. na po dstawi e przepi sórł, praw-a,

5) PanilPana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończętlta rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo do ządania od administratora dostępu do treści swoich darrych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ltrb ograniczenia przetwarzania, prawo do
u,niesienia sprzeciwu wobęc przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich
danych, prawo do cofnięcta zgody w dowolnym momęncie bęz wpĘwu na zgodnosc z
prawem ptzetwarzania, którego dokonano na podstawta zgody przedjej cofnięciem.
7) ma Pani/Pan pra\Ą,o wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w, celu rozpŃrzenia
kandydaturyił.ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji. o których mowa w ań.
22i §1 Kodeksu Prac,v spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana,

Euroregional ne Centrum Kultury
i Komunikacji- Pieńsk

ul,Hutnicza zs, 5s-sso Pieńsk
tel.ffax 75 77 86 565
NlP 615_18-23_754


