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Ciechanów,13.05.2022 r.
Praca dla nauczyciela bibliotekarza
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku zatrudni osobę na stanowisko
nauczyciela bibliotekarza.
Od kandydatów oczekujemy :
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami
podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa;
Biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomości systemu Windows i
pakietu MS Office;
Komunikatywności, kultury osobistej;
Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania, dobrej organizacji pracy
własnej i umiejętności działania w zespole;
Dyspozycyjności (praca zmianowa, praca w soboty).

Mile widziane :
•
•
•

Doświadczenie na podobnym stanowisku;
Znajomość deskryptorów BN i UKD;
Znajomość formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego;

Ze swojej strony oferujemy :
•
•
•
•
•

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela;
Pełny wymiar czasu pracy;
Wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciel i aktami wykonawczymi;
Świadczenia socjalne;
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty :
•
•

list motywacyjny;
CV z informacją o posiadanym wykształceniu, dotychczasowym przebiegu prac
zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami, z
podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty
mailowej kandydata, opatrzone klauzulą :

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 672-33-77 fax: (023) 672-65-98
www.bpciechanow.edu.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.] przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. 06-400 Ciechanów”.
•

Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.
Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych
dokumentów na adres : sekretariat@bpciechanow.edu.pl
lub adres do korespondencji : Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
z dopiskiem : Oferta/2022 do dnia 27 maja 2022 r.

Informacje dodatkowe :
•
•
•

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane;
Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania
rekrutacyjnego;
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną tylko
wybranych kandydatów.

Zgoda na przetwarzanie danych :
Oświadczenie do rekrutacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. 06-400
Ciechanów, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka
Pedagogiczna w Ciechanowie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem:
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. 06-400 Ciechanów e-mail:
aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl .

