
 
Jindřichův Hradec 11. 9. 2019 

Městská knihovna Jindřichův Hradec 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

SAMOSTATNÝ REFERENČNÍ KNIHOVNÍK /KNIHOVNICE (studovna) 
 
Informace o pracovní pozici: 

 samostatné poskytování knihovnických a informačních služeb a prací spojených s obsluhou 
čtenářů v automatizovaném knihovním systému 

 poskytování referenčních a faktografických služeb a informací  

 samostatná příprava a poskytování vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního 
bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků 

 realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách 

 samostatná tvorba a využití interních a regionálních databází 

 analytické zpracování periodik 

 spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb 

 spolupráce s ostatními kulturními organizacemi,  

 kopírovací a reprografické služby 

 podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost  

 pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek (40 hod./týden)  

 místem výkonu je Městská knihovna J. Hradec 

 platové zařazení 8. – 9. platová třída dle NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 

Požadujeme: 

 SŠ vzdělání, VŠ  výhodou  

 bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

 znalost norem, standardů a metod zpracování KF (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus atd.) 

 všeobecný rozhled a orientace v oblasti literatury a kulturního dění 
 komunikační schopnosti, příjemné vystupování 

 schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, zodpovědnost  

 dobrá uživatelská znalost práce na PC 

 schopnost a ochota nadále se vzdělávat 

Nabízíme: 

 zajímavou a různorodou práci ve významné kulturně-vzdělávací instituci  

 motivující platové ohodnocení včetně netarifních složek platu 

 možnost dalšího vzdělávání (odborná školení apod.) 

 přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování 

 nástup od 1.1.2020 nebo dle vzájemné domluvy. 
 
Strukturovaný životopis s průvodním dopisem zasílejte nejpozději do 7. 10. 2019 elektronicky na adresu 

ředitele knihovny: tdosbaba@knihjh.cz  nebo poštou na níže uvedenou adresu (obálku označte VŘ – 

knihovník/studovna). Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas Městské knihovně Jindřichův Hradec se sídlem U 

Knihovny 1173/II,  Jindřichův Hradec se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení a to 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a v souladu s platnou legislativou ČR.  

Vybraní kandidáti budou následně pozváni k osobnímu pohovoru (k pohovoru nutno doložit ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání a výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce). 
Městská knihovna si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. 
 

Ing. Tomáš Dosbaba, ředitel 

Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
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