OFERTA PRACY W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Od dnia 1 lipca 2019r. zatrudnimy pracownika w charakterze nauczyciela bibliotekarza
w pełnym wymiarze czasu pracy, w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2
Warunki zatrudnienia:
1.

2.

3.
4.

Posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego w zakresie bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej i przygotowania pedagogicznego, lub filologii polskiej z
bibliotekoznawstwem i przygotowaniem pedagogicznym, albo ukończenie studiów
magisterskich na innym kierunku oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego i
ukończonych studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej;
Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie: podstawowej obsługi
programów bibliotecznych, oprogramowania biurowego, mediów społecznościowych; mile
widziana znajomość aplikacji internetowych i mobilnych rozwiązań, pozwalających tworzyć
quizy, komiksy, wirtualne tablice, plakaty, itp.;
Znajomość metod pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, w tym gotowość stosowania metod
aktywizujących;
Spełnienie innych wymogów do nawiązania stosunku pracy, określonych m. in. w ustawie z
dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy i ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Zakres obowiązków:
1.

Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków nauczyciela bibliotekarza w bibliotece
pedagogicznej, w szczególności:
 wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia, opracowania, ochrony, przechowywania i
udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych,
 wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną,
 prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, promocja czytelnictwa,
 prowadzenie innych zajęć edukacyjnych, wspierających realizację podstawy programowej,
 współdziałanie ze szkołami, placówkami, w tym bibliotekami szkolnymi w zakresie
doskonalenia pracy nauczycieli.

Wymagane dokumenty:
1.

Aktualny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego
wzoru);

Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów ukończenia
studiów, świadectw ...);
3. Dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw
pracy, zaświadczeń ...);
4. Kserokopia ostatnio nadanego stopnia awansu zawodowego – w przypadku posiadania;
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw
publicznych;
6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
7. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
8. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku
pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 pkt4 (dot. nawiązania stosunku
pracy na podstawie mianowania);
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze nauczyciela
bibliotekarza;
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do realizacji rekrutacji, na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).
2.

Pozostałe informacje:
1. Wynagrodzenie uzależnione będzie od stopnia awansu zawodowego i posiadanego stażu pracy.
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela bibliotekarza - nauczyciela stażysty
(rozpoczynającego pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) 2.538,-zł, dla nauczyciela
kontraktowego 2.611,- zł, dla nauczyciela mianowanego 2.965,- zł, dla nauczyciela
dyplomowanego 3.483,- zł.
2. Ewentualny kontakt osobisty lub telefoniczny z Dyrektorem W-MBP w Olsztynie
(tel. 89 527-39-41)
3. Na podstawie 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, W M BP w Olsztynie informuje, że będzie administratorem Pani/a danych
osobowych wymaganych do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy i Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela. WMBP w Olsztynie nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe będą zbierane.
Składanie ofert zatrudnienia na adres:
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn
osobiście w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej lub pocztą tradycyjną
w terminie do 14 czerwca 2019r.

