
Rekrutacja na stanowisko bibliotekarz/ animator zajęć czytelniczych 

 

Bielański Ośrodek Kultury Filia Estrady 112  ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarz/ animator 

zajęć czytelniczych 

  

Wymagania kwalifikacyjne kandydata 

1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów  (mgr lub licencjat)  - preferowane osoby z 

kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, filologii polskiej, 

pedagogiczne, dziennikarstwo, socjologia, animacja kultury,  

2. Wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece, 

3. Cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem, 

4. Doświadczenie przy prowadzeniu działań rozwojowych i promocyjnych z zakresu 

czytelnictwa 

5. Znajomość rynku wydawniczego, 

6. Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,  

7. Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.  

8.  Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu Office, 

9. Wysoka motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, umiejętność podejmowania  

niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność,  

10. Umiejętności  samodzielnej organizacji pracy,  

11. Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów i możliwości rozwoju czytelnictwa 

12. Mile widziane zdolności manualne, plastyczne, artystyczne, 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Bieżąca obsługa czytelników  



2. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i 

czytelnictwa, 

3. Dobór i selekcja księgozbioru, 

4. Planowanie i koordynowanie działań promocyjnych – spotkań z autorami, organizacja 

wieczorków literackich, zajęcia czytelnicze dla dzieci, warsztaty, 

5. Wyszukiwanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, 

unijnych) na projekty czytelnicze, 

6. Dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,  

7. Praca dwa razy w tygodniu 4 h – umowa zlecenie.  

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów: 

1. list motywacyjny, 

2. CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014, 

poz. 1182  z późniejszymi zmianami), 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 23 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00   z 

dopiskiem  Konkurs na stanowisko bibliotekarz/ animator zajęć czytelniczych pocztą elektroniczną na 

adres kierownik@bok-filia.eu  

Aplikacje, które wpłyną  po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w 

ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i będą  niszczone. 

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do 

powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

  

 


