
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE  

 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego bibliotekarza/ 

bibliotekarza/starszego bibliotekarza (w zależności od posiadanego stażu  

i doświadczenia). 

 

Wymagania niezbędne:  

a) wykształcenie wyższe bibliotekarskie pierwszego lub drugiego stopnia lub 

wyższe humanistyczne pierwszego lub drugiego stopnia, 

b) wiedza o literaturze polskiej i światowej, 

c) predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-

oświatowej,  

d) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office. 

Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność obsługi elektronicznego programu bibliotecznego SOWA,  

b) samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra 

organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, kreatywność, 

c) wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

d) dyspozycyjność (praca w soboty i na zmiany), 

e) znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym. 

Zakres obowiązków: 

a) ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, 

b) udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny 

biblioteki, 

c) organizacja i prowadzenie oraz promowanie zajęć edukacyjnych, imprez 

kulturalnych,  

d) pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo 

oraz realizacja projektów,  

e) sprawozdawczość. 



Oferujemy: 

a) zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat na okres próbny (3 miesiące) 

z możliwością przedłużenia do 1 roku, 

b) stabilne warunki zatrudnienia, 

c) możliwość zdobycia doświadczenia pracy w instytucji kultury, 

d) możliwość podnoszenia kwalifikacji. 

Wymagane dokumenty: 

a) curriculum vitae, 

b) list motywacyjny, 

c)  kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie i staż pracy, 

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, 

kursach, szkoleniach, 

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa 

skarbowe. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w budynku RCKB  

w Brzesku przy Placu Targowym 10 w Sekretariacie piętro 1 pok. 124 lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko z dopiskiem „Oferta pracy”  

w terminie do 19.08.2019 r do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 

 

Dodatkowo na CV proszę  o umieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

PiMBP w Brzesku zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie  

z wybranymi kandydatami. Wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. 



Na podstawie art. 221  §1 i 4 Kodeksu pracy oraz art.13 RODO uprzejmie informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej 

zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Brzesku, plac Targowy 10. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Kucia Małgorzata,  

email: ido@bibliotekabrzesko.pl 

3) Dane osobowe kandydatów do pracy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Brzesku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy - 

wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach. 

4) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do 

pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane 

5) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 §1 i 4 Kodeksu pracy  art.6 

ust. 1 lit. c i f RODO, zatem osoba odpowiadająca na poniżej zamieszczone ogłoszenie 

rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania. Nie jest to obowiązek prawny, jednakże brak 

podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. 

6) Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku 

niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz dane osób, które nie podały wymaganych  

w niniejszym ogłoszeniu danych i informacji – nie będą dalej przetwarzane i zostaną 

zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  

7) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie 

usunięte. 

10) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, 

sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych 

kontaktowych. 

 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 

ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016). 


