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Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice v Oddělení studoven 
 

Požadavky 

* SŠ/VŠ vzdělání, knihovnické zaměření nebo praxe v oboru výhodou 

* dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem, další jazyky výhodou 

* dobré vyjadřovací a komunikační dovednosti 

* aktivní čtenářství, zájem o literaturu 

* všeobecný přehled v humanitních a společenských vědách 

* vyšší počítačová gramotnost (Word, Excel, Google a jeho nástroje) 

* znalost práce s knihovním systémem Tritius výhodou 

* orientace ve funkcích a službách elektronických informačních zdrojů 

* zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost, iniciativnost, kreativita, flexibilita, organizační schopnosti 

* ochota učit se novým věcem a dále se vzdělávat 

* schopnost samostatné a týmové práce 

* morální a trestní bezúhonnost 

 

Charakteristika pracovní pozice 

* rozmanitá práce s důrazem na práci s fondem, kontakt s návštěvníky knihovny, vyhledávání 

a poskytování informací 

* zajišťování běžného provozu studoven, směnný provoz ve službách dle otevíracích hodin 

knihovny 

* poskytování referenčních a bibliografických služeb s využitím základních informačních zdrojů 

* příprava a výuka lekcí v oblasti informačního vzdělávání 

* spolupodílení se na přípravě a realizaci kulturních a vzdělávacích aktivit pro veřejnost 

* další běžné knihovnické činnosti 

 

Nabízíme 

* práci v příjemném pracovním kolektivu na hlavní pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) 

s tříměsíční zkušební dobou a možností změny na dobu neurčitou 

* platové ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (9. platová třída, nástupní plat v rozmezí 

17 600 – 26 500 Kč v závislosti na vzdělání a délce praxe), osobní příplatek (po uplynutí zkušební 

doby) 

* pružnou pracovní dobu (s ohledem na pravidelné služby dle otevírací doby knihovny) 

* 5 týdnů dovolené 

* sick days 

* příspěvek na stravování 

 

 

Předpokládaný nástup 1. 1. 2020 

 

 

Lhůta pro přihlášení 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 25. 10. 2019 na e-mail 

zimova@svkul.cz, poštou nebo osobně na adresu Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad 

Labem. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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