
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie poszukuje osoby na stanowisko bibliotekarskie 

 

 

Główne zadania na stanowisku bibliotekarskim: 

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów. 

2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom. 

3. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

4. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży  

oraz osób dorosłych, np. Klubów czytelniczych, lekcji bibliotecznych. 

5. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece, np. spotkań autorskich, wieczorów 

poetyckich.  

 

 

 

Wymagania 

1. Wykształcenie wyższe. 

2. Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole. 

3. Otwartość na  zdobywanie nowych umiejętności. 

4. Samodzielność, zaangażowanie i kreatywność. 

 

Dodatkowymi atutami będzie wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku 

bibliotekarskim,  doświadczenie w zakresie animacji kultury. 

 

 

Oferujemy 

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, tj. 8 godz. dziennie, 40 godzin 

w tygodniu. Dni i godziny pracy, ustalane są w miesięcznym harmonogramie czasu pracy 

w przedziale czasowym 700 – 1800, od poniedziałku do soboty.  

 

 

Dodatkowych informacji  udziela Pani Katarzyna Jędraszka – Kierownik Działu Gromadzenia, 

Opracowania i Udostępniania Zbiorów pod numerem telefonu: 58 531-35-50 wew. 21;  58 531-36-37 

wew. 21 lub drogą mailową: kierownik@biblioteka.tczew.pl  

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew, lub na 

adres mailowy: sekretariat@biblioteka.tczew.pl do dnia 7 listopada 2018 roku 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Miejska Biblioteka 

Publiczna zastrzega możliwość nie zatrudnienia żadnego z kandydatów. 
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Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji obecnej rekrutacji. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie,  

ul Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu 

rekrutacyjnego. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z rekrutacją, nie dłużej niż 1 rok. 

5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane 

w procesie profilowania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do:: 

a)żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

c)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

d)wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 


