
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA 

 
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w 
Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza do pracy w Filii nr 15 dla dorosłych z 
Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2, osiedle Przylesie. 

Filia oferuje czytelnikom księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży, audiobooki, dostęp 
do stanowisk komputerowych z Internetem, dostęp do konsoli X-box, zajęcia edukacyjne dla 
najmłodszych, spotkania DKK, spotkania autorskie. 

Poszukujemy osoby do pracy w Oddziale dla dzieci i młodzieży, kreatywnej, posiadającej 
umiejętności pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą.  Nowy 
pracownik Filii poza pracami bibliotekarskimi będzie współuczestniczył  w realizacji zadań 
oraz projektach edukacyjnych. Od kandydata oczekujemy również znajomości literatury dla 
dzieci i młodzieży. 

Kandydatów powinny cechować: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności 
interpersonalne na wysokim poziomie, wysoka kultura osobista, pracowitość, umiejętność 
pracy w kilkuosobowym zespole. 

Zakres obowiązków obejmuje: 

• obsługę czytelników w komputerowym systemie bibliotecznym PROLIB 
• dbałość o układ księgozbioru 
• organizowanie imprez propagujących książkę i czytelnictwo dla dorosłych oraz dla 

dzieci i młodzieży 
• przeprowadzanie lekcji bibliotecznych 
• prowadzenie bloga bibliotecznego, fanpage Facebooka 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa 

• znajomości literatury i rozeznania na rynku wydawniczym 
• biegłej umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office 
• umiejętności obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych 
• umiejętności obsługi mediów społecznościowych 
• umiejętności redagowania i publikacji artykułów na blogu bibliotecznym 
• umiejętności tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka 
• kreatywności i umiejętności animacyjnych 
• komunikatywności i oraz umiejętności nawiązywania relacji z użytkownikami 

biblioteki 
• umiejętności pracy w zespole. 

Warunki zatrudnienia: 

• umowa o pracę / obowiązuje 3 miesięczny okres próbny 
• wymiar czasu pracy 1 etat 
• praca w systemie dwuzmianowym 



• Termin i miejsce składania ofert: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (listu motywa-
cyjnego oraz CV w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: 
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl., lub osobiście w Sekretariacie Biblioteki ul. Długa 39, 85-
034 Bydgoszcz w terminie do 7 stycznia 2020 roku. Do dokumentów aplikacyjnych (CV i 
list motywacyjny) należy dołączyć podpisane (zeskanowane) załączone do niniejszego 
ogłoszenia załączniki. Zał. nr 1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od 
osoby, której dane dotyczą w procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy oraz Zał. nr 2 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. 

Komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora WiMBP w Bydgoszczy, zastrzega 
sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, 
których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby 
zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. 
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