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Zadania/Rola w zespole
•
•
•

•
•
•
•

obsługa użytkowników biblioteki w oparciu o system VIRTUA
udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni naukowej
prowadzenie dziedzinowej działalności informacyjnej w oparciu o tradycyjne i e-źródła
informacji/bazy danych, w tym szkolenia indywidualne użytkowników w zakresie
poszukiwania literatury
współpraca z Sekcją Gromadzenia i Opracowania w zakresie gromadzenia zbiorów
tworzenie i bieżąca aktualizacja serwisu dziedzinowego dla studentów
działalność promocyjna biblioteki i jej usług poprzez e-prezentacje, pokazy, wystawy
porządkowanie zbiorów znajdujących się w obszarze biblioteki

Wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wyższe,
odpowiadające profilowi dziedzinowemu biblioteki (chemia, matematyka, fizyka)
znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym
znajomość pakietu biurowego Office
umiejętność poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o tradycyjne i nowoczesne
źródła informacji
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem
dyspozycyjność (praca zgodnie z harmonogramem, w tym w godz. popołudniowych i w
soboty)
samodzielność i zdolności organizacyjne
otwartość na ustawiczne dokształcanie

Dodatkowe atuty:
•
•
•
•

doświadczenie zawodowe w bibliotece akademickiej lub naukowej
studia podyplomowe z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
znajomość systemu bibliotecznego VIRTUA
kreatywność

Dokumenty
•
•
•

CV
list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

16.03.2018

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.04.2018

Oferty prosimy składać:
•
•

w formie papierowej: Politechnika Gdańska, Biblioteka, Biuro Biblioteki
w formie elektronicznej na adres: library@pg.edu.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

