
                                   Městská knihovna Benešov vyhlašuje  

                            výběrové řízení     

                         na pozici knihovník – metodik 

 

Požadujeme:  

 SŠ/VŠ vzdělání v oboru informační služby/knihovnictví 

 Praxe v knihovnách (i formou studentské) výhodou 

 Komunikační schopnosti 

 Orientaci na knižním trhu 

 Výbornou znalost práce na počítači 

 Výbornou znalost českého jazyka 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 Ochotu a schopnost dalšího oborového vzdělávání 

 Časovou i osobní flexibilitu 

 Schopnost pracovat v týmu 

 Dobrý zdravotní stav a morální a trestní bezúhonnost 

 

Pracovní náplň: 

 Metodická, konzultační a poradenská činnost v souladu s Koncepcí podpory knihoven 

z rozpočtu Středočeského kraje 

 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce po knihovnách 

regionu 

 Organizace a koordinace vzdělávání profesionálních a neprofesionálních knihovníků 

regionu Benešov 

 Osobní, písemná a telefonická komunikace se zástupci obecních knihoven a zástupci 

vedení obcí, včetně pravidelného pořádání a vedení porad 

 Správa výměnného fondu i fondů obsluhovaných knihoven (zejména pomoc při revizi, 

aktualizaci, katalogizaci, organizaci a ochraně knihovních fondů)  

 Pomoc při tvorbě a správě webových stránek obsluhovaných knihoven 

 Práce s různými knihovními systémy, spolupráce na výběru a fungování systémů 

v obsluhovaných knihovnách, pomoc při zavádění nových knihovních systémů 

 

Nabízíme: 

 Práce na HPP 

 Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a následnou RD s možností prodloužení 

na dobu neurčitou) 

 Platové zařazení dle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 

Sb. v platové třídě 10 

 Pružná pracovní doba  

 Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na 

kulturní a sportovní pořady atd.) 



Termín nástupu: 01.03.2020, případně dle dohody 

 

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 10.02.2020 

 

Náležitosti písemné přihlášky: 

 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních pracovních zkušenostech a odborných 

znalostech a dovednostech 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Místo a způsob podání přihlášky: 

Osobně na podatelně nebo poštou na adresu: Městská knihovna Benešov, Malé nám. 1700, 256 

01 Benešov nebo e-mailem na adresu reditelka@knihovna-benesov.cz. Obálku označte nebo 

do předmětu e-mailu napište „Výběrové řízení – knihovník-metodik“. 

Městská knihovna Benešov si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu 

kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

a pouze pro účely administrace výběrového řízení na nového pracovníka. Veškeré osobní údaje 

budou po skončení výběrového řízení smazány a skartovány. Na požádání mohou být 

dokumenty uchazeči vráceny. 

 

 

 

Ing. Hana Zdvihalová 

ředitelka Městské knihovny Benešov 
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