
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE  

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně hledá 2 kolegy/kolegyně na pozice knihovníků, kteří se 

budou podílet na chodu půjčovny.  

Požadujeme  

• SŠ/VŠ vzdělání (knihovnická nebo archivářská praxe výhodou)  

• schopnost empatické komunikace s klienty i kolegy  

• všeobecný kulturní přehled a kladný vztah k literatuře  

• rutinní práci v kancelářských programech (Word, Excel, Outlook)  

• aktivní řidič sk. B  

• alespoň základy jednoho cizího jazyka  

• samostatnost, rychlost, spolehlivost, pečlivost, ochotu, organizační schopnosti, bezúhonnost  

• chuť učit se novým věcem, schopnost týmové práce, trvalý optimismus  

• praxe v kulturní příspěvkové organizaci výhodou  

• směnný provoz, občasné služby v sobotu dopoledne, občasný dozor večerních akcí  

Pracovní náplň  

• výpůjční služba, tj. půjčování, vracení, zakládání knih a dokumentů  

• zajišťování knihovnických a bibliografických, referenčních a informačních služeb  

• registrace a evidence čtenářů  

• péče o prezenční fond a správa periodik  

• péče o estetický vzhled pracoviště a optimalizace služeb  

Nabízíme  

• dynamickou a pestrou práci ve stabilní krajské organizaci  

• plný úvazek (40 hodin týdně) 1/ na dobu neurčitou, 2/ zástup za MD  

• pružnou pracovní dobu  

• platové ohodnocení v 8. a po zácviku v 9. platové třídě (zákl. tarif 18 300-28 920 Kč podle 

započitatelné praxe)  

• obvyklé zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, stravenky 100 Kč, 3 sick days  

Nástup  

• ideálně duben/květen 2020  

Přihláška do výběrového řízení  

K profesnímu životopisu napište krátce, proč chcete pracovat v knihovně a pošlete do 3. 4. 2020 

do 10:00 na e-mail: reditel@svkkl.cz nebo na papíru v obálce na adresu: Středočeská vědecká 

knihovna v Kladně, podatelna, ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.  

Do předmětu mailu napište VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KNIHOVNÍK. Na obálku NEOTVÍRAT! 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KNIHOVNÍK.  

Osobní údaje poskytnuté v rámci výběrového řízení budou zpracovány pouze za účelem výběru 

vhodného kandidáta na obsazovanou pozici. Jejich poskytnutí je dobrovolné a SVK zaručuje, že je 

nepoužije k jiným účelům. Po skončení výběrového řízení budou poskytnuté údaje nevratně 

smazány nebo skartovány.  


