
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza

1.   Nazwa i adres instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19, 58 – 
170 Dobromierz.

2.   Określenie stanowiska pracy:
Bibliotekarz, 1 etat w godz. 11-19, planowane zatrudnienie: czas określony od   
grudnia 2018 r. 

3.   Formalne kryteria wyboru i wymagane kwalifikacje:
Bibliotekarzem może być osoba, która: 
1) ma obywatelstwo polskie, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz  samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie  i  piśmie  w zakresie  koniecznym do 
wykonywania obowiązków bibliotekarza,

5) spełnia jeden z poniższych warunków: 
1) ukończyła  studia  wyższe  na  poziomie  studiów  pierwszego  stopnia  lub  średnie, 

posiada co najmniej 2-letnią praktykę w bibliotece,
2) w razie nie spełnienia wyżej wymienionych warunków podejmie naukę w zakresie 

bibliotekarstwa,
4. Wymagania  dodatkowe  związane  z  zatrudnieniem  na  stanowisko,  na  które 

przeprowadzany jest konkurs:
1) znajomość ustawy o bibliotekach,
2) samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktu,
4) skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
5) kreatywność, silna motywacja do pracy,
6) wysoka kultura osobista, komunikatywność,
7) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
8) zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką,
9) umiejętność pracy z dziećmi,

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie 

czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego,
2) gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki,
3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
4) opracowywanie zbiorów,
5) udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
6) skontrum księgozbioru,
7) dbałość o stan powierzonego mienia,



8) promowanie  działań  poprzez  zamieszczanie  informacji  w  środkach,  masowego 
przekazu (media, strona internetowa, Facebook)

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2)  życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
6) oświadczenie  kandydata  o  posiadaniu  zdolności  do  czynności  prawnych 

i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) zaświadczenie  o  niekaralności  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  lub  oświadczenie 

o braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwo  ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: 
przeciwko  mieniu,  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

postępowania  rekrutacyjnego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w Dobromierzu  (sekretariat)  lub przesłać  pocztą  na 
adres ul. Plac Wolności 19, 58 – 170 Dobromierz,

2) dokumenty  winny  być  uporządkowane  w  sposób  chronologiczny  zgodnie 
z ogłoszeniem  o naborze.  Dokumenty  oraz  kserokopie  winny  być  opatrzone 
podpisem kandydata. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty,

3) oferty  należy  złożyć  w  zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem zwrotnym 
i telefonem  kontaktowym  z   dopiskiem:  „Dotyczy  konkursu  na  stanowisko 
bibliotekarza”,

4) termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.00,
5) dokumenty, które wpłyną do ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie 

będą rozpatrywane,
6) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.bip.dobromierz.pl). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 288.

Dobromierz, dnia 15 listopada 2018 r.

http://www.bip.dobromierz.pl/


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu  i  Rekreacji  w  Dobromierzu 
( - ) Jerzy Limberger


