Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Samostatný knihovník, knihovnice – oddělení pro děti a mládež
Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475

Náplň práce:
 poskytování knihovnických služeb se zaměřením na dětské čtenáře
 podpora čtenářství a volnočasových aktivit v knihovně pro děti, realizace besed pro školy a
lekcí informační gramotnosti
 samostatné vykonávání odborných prací spojených s obsluhou čtenářů v automatizovaném
knihovním systému
 udržování správného a přehledného řazení knihovního fondu, zabezpečení ochrany fondu
 podílení se na profilaci skladby knihovního fondu (knihy, periodika, ostatní dokumenty)
 příprava a realizace vzdělávacích a výchovných akcí (soutěže, besedy, přednášky, workshopy,
informační lekce apod.)
 systematické navazování spolupráce se školami a zájmovými organizacemi
 zabezpečení zapojení oddělení do vybraných akcí pro děti a mládež v rámci celé republiky
 podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost
Požadavky:
 minimálně střední vzdělání ukončené maturitou, vzdělání knihovnického směru nebo
příbuzných oborů výhodou
 dobré komunikační dovednosti, schopnost pozitivní komunikace s dětmi a mládeží
 zájem o práci s dětmi a mládeží, zkušenosti s realizací projektů pro děti a mládež výhodou
 kreativitu, organizační schopnosti, systematičnost a důslednost, časovou flexibilitu
 velmi dobrou orientaci v české a světové literatuře pro děti a mládež, aktivní čtenářství,
zájem o literaturu
 výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem
 orientaci v problematice čtenářské a informační gramotnosti
 znalost RWCT výhodou
 schopnost samostatné i týmové práce
 morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu
 vyšší počítačovou gramotnost
 znalost SW Tritius výhodou
Nabízíme:
 práci na plný úvazek
 platové podmínky dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění, 8. platová tř.
 nástup 1. 9. 2020 nebo dle dohody
 pracoviště v Tišnově, Brněnská 475
 zajímavou práci ve veřejné knihovně, příjemné pracovní prostředí
 jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva
 benefity pro zaměstnance (stravenky, indispoziční volno, 5 týdnů dovolené)
 možnost dalšího odborného vzdělávání

Náležitosti přihlášky:
 strukturovaný životopis
 návrh vzdělávací lekce čtenářské gramotnosti:
 časová dotace: 90 minut
 cílová skupina: 3. třída ZŠ
 lekce musí obsahovat: anotaci, časový harmonogram, strukturu (podrobný popis)
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu GDPR, podrobnosti na https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas
Více informací na www.mekstisnov.cz nebo Martina Pavlíčková, tel. 530 334 010, e-mail
ekonom@kulturatisnov.cz .
Přihlášky se všemi náležitostmi označené „Výběrové řízení knihovna“ podávejte nejpozději do
24.7.2020 e-mailem na adresu posta@kulturatisnov.cz nebo poštou na adresu Mlýnská 152, Tišnov
666 01.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

