Oferta pracy - szczegóły

Stanowisko:

STARSZY BIBLIOTEKARZ

Numer:

StPr/18/10262

Dodane przez:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:

Pretﬁcza 28, 50-984 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie

Zakres
obowiązków:

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych, - monitorowanie terminowości zwrotów
materiałów bibliotecznych, - odpowiedzialność za wypożyczenia międzybiblioteczne,
- udzialanie informacji bibliograﬁcznych i bibliotecznych, - komputeryzacja zbiorów
bibliotecznych w systemie MAK+, - kierowanie działem dziecięco-młodziezowym
biblioteki, - prowadzenie edukacji czytelniczo-medzialnej dla dzieci przedszkolnych
i wczesnoszkolnych, - prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie
upowszechniania czytelnictwa, - akcesja czasopism, - konserwacja księgozbioru.
Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055.

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu:

1

Zmianowość:

jedna zmiana

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Data rozpoczęcia:

01.11.2018

Wynagrodzenie
brutto:

od 2 425 PLN + 10% premii regulaminowej + wysługa lat

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód:

bibliotekarz*

Zapewnienie wyżywienia:

NIE

Zatrudnienie od zaraz:

Zapewnienie zakwaterowania:

NIE

Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do NIE
Polski:

TAK

WYMAGANIA
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:

średnie zawodowe

Umiejętności i uprawnienia:

OBSŁUGA KOMPUTERA

Zawód:

Bibliotekarz*

Wymagania pożądane:
Wykształcenie:

wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:
Inne wymagania:

wykształcenie średnie w zakresie bibliologii lub
informatologii lub średnie oraz ukończone kursy
w zakresie bibliologii lub informatologii, wyższe
bibliotekarskie lub wyższe odpowiadające proﬁlowi
biblioteki wykonywanej specjalności lub wyższe oraz
studia podyplomowe odpowiadające progilowi biblioteki
lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii
i informatologii, staż pracy: wykształcenie wyższe rok, wykształcenie średnie - 3 lata, dobra znajomość
obsługi komputera: system MAK+, środowisko Windows,
pakiet biurowy typu: Word, Excel, Power Piont,
dyspozycyjność, skrupulatność, wysoka kultura osobista,
zdyscyplinowanie, dobra organizacja czasu pracy,
terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, umiejętność
pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu oraz
pod wpływem stresu, umiejętność pracy zespołowej,
umiejętność analizy zadań, umiejętność podejmowania
samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji

Staż pracy ogółem:

lata: 1

DANE PRACODAWCY:
Pracodawca:

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Wygenerowano w dniu 2018-10-18 r.

Krótki opis
działalności
gospodarczej::
Nr KRAZ:
Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres:

Pretﬁcza 28, 50-984 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie

Osoba do kontaktu: Iwona Belka
Numer telefonu:

261 651 055

E-mail:
Język aplikacji:

polski

Wymagane
dokumenty:

-

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

Preferowane formy kontaktu: telefon

POZOSTAŁE DANE:
Liczba miejsc pracy:

1

Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych:

0

Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (ﬁnansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania:

12.10.2018

Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

12.10.2018

Data aktualizacji:
Data ważności:

08.11.2018

Wygenerowano w dniu 2018-10-18 r.

