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Administrátor IT a knihovnického systému 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně hledá kolegu na pozici administrátor IT a správce 
knihovnického systému, konfigurace jeho aplikací, analýzy potřeb uživatelů a koordinaci 
digitalizace 
 

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

 orientaci v oblastech zpracování dat, digitalizace, zpracování metadat, administrace IT systémů 
a aplikací, provozu internetu, resp. aktualizace www stránek 

 schopnost srozumitelné komunikace (v češtině) se zákazníky i kolegy 

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

 schopnost porozumět psané angličtině 

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

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

Nabízíme 
 dynamickou a různorodou práci ve stabilní krajské organizaci 

 plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou 

 pružnou pracovní dobu 

 platové ohodnocení v 11. platové třídě (zákl. tarif  21 480 - 32 290 Kč dle započitatelné praxe) 

 obvyklé zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, stravenky, 3 sick days 
 

Nástup 
 co nejdříve 
 

Přihláška do výběrového řízení 
Přihlášku pošlete nejpozději zítra na adresu: reditel@svkkl.cz nebo v obálce na podatelnu: Středočeská 
vědecká knihovna v Kladně, podatelna, ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno 
 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat 
 Jméno, příjmení, titul 

 Datum a místo narození 

 Místo trvalého pobytu 

 1/ Adresu pro doručování, 2/ elektronickou adresu, 3/ telefonní kontakt 

 Strukturovaný životopis 

 Motivační dopis 

 Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů osvědčujících znalosti a 
dovednosti 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 

Odpovědnost 
 samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů 

 optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu digitální knihovny 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či 
nevybrat žádného uchazeče.  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici administrátor IT a knihovnického 
systému příspěvkové organizace 
dne 2. 11. 2019 vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  
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