OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Loket vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Vedoucí Městské knihovny Loket
Předpokládaný nástup:

1. 10. 2021 nebo dle dohody

Nabízíme:




platové zařazení – platová třída 9
hlavní pracovní poměr na plný úvazek
práci v malém kolektivu

Požadujeme:












minimálně SŠ vzdělání
vzdělání v oboru knihovnictví
orientace v knihovnické legislativě
zkušenosti a praxe v oboru knihovnictví
orientace v knihovnických systémech
orientace na knižním trhu
dobré komunikační schopnosti
dobré organizační schopnosti
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilitu, odolnost vůči stresu
řidičský průkaz skupiny B
uživatelskou znalost práce na PC

Výhodou je:




všeobecný kulturní přehled a znalost místního kulturního prostředí
znalost AJ a NJ na komunikační úrovni
zkušenosti s vedením malého týmu

Náplň práce:









zajišťování chodu knihovny dle zákona o knihovnách a dalších předpisů týkajících se
činnosti knihoven
akvizice, katalogizace knihovního fondu
organizace práce zaměstnanců, metodická a kontrolní činnost
odpovědnost za hmotný a nehmotný majetek, jeho funkčnost a evidenci
odpovědnost za ekonomickou agendu knihovny, příprava a čerpání rozpočtu
příprava, realizace a závěrečné vyúčtování grantových žádostí
dramaturgie kulturních a vzdělávacích akcí
správa expozice umělecké knižní vazby




práce v přímých službách čtenářům
spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a společenských aktivit

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
datum a podpis uchazeče, č. telefonu a e-mailovou adresu
K přihlášce uchazeč připojí:






strukturovaný životopis
motivační dopis
koncepci rozvoje knihovny v rozsahu max. 3 stran formátu A4
doklad o nejvyšším dosažením vzdělání
doklad o trestní bezúhonnosti

Přihlášky uchazeči doručí nejpozději do 31. 8. 2021 na adresu:
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket,
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Loket

Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s uchováním těchto materiálů po
dobu výběrového řízení. Následně budou materiály skartovány / smazány

V Lokti dne 30. 7. 2021

Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket

Vyvěšeno dne: 2. 8. 2021
Sejmuto dne: 31. 8. 2021

