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Místo výkonu práce: Kladno 
Sjednaný druh práce: pracovník Krajského knihovnického centra věnující se knihovnám regionu Kladno 
Platové zařazení: platové ohodnocení podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a NV 564/2006 Sb. 
ve znění NV 316/2016 Sb., tř. 11 s ohledem na praxi a vzdělání 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1. 3. 2019) 
 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:  Občan České republiky, případně 
cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, 
ovládající jednací jazyk.  
 
Náplň práce: 
evidenční, rozborové, statistické a plánovací činnosti 
kontrolní a evaluační činnost spojená s výkonem regionálních funkcí v obsluhovaném regionu Kladno 
poradenská, konzultační aj. činnost pro profesionální a neprofesionální knihovny obsluhovaného regionu Kladno 
organizace a podíl na metodických a kontrolních návštěvách v profesionálních a neprofesionálních knihovnách 
obsluhovaného regionu Kladno 
účast na jednáních se zřizovateli knihoven 
zajištění cirkulace výměnných souborů v obsluhované oblasti Kladno 
podíl na zajištění a realizaci vzdělávacích akcí 
 
Požadujeme:  
vzdělání VŠ nebo SŠ s maturitou knihovnického směru 
uživatelská znalost práce s PC na dobré úrovni 
dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem 
komunikativní schopnosti, samostatnost, ochota učit se nové věci 
 
Nabízíme:  
dobré pracovní podmínky, zajímavou a různorodou práci, pružnou pracovní dobu, zajímavé benefity (pět týdnů 
dovolené, dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, dary při životních výročích, možnost dalšího 
sebevzdělávání – široká nabídka kurzů a školení, účast na seminářích 
 
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění jsou:  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, st. příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum        
a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, je-li odlišná od místa trvalého bydliště a tel. spojení, příp. rovněž e-mail 
 
K přihlášce uchazeč/ka připojí:  
strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech  

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)  

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních  
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do nejpozději do 15. 2. 2019  do 12:00 hodin na adresu: 
ad a) library@svkkl.cz  (v Předmětu bude text „výběrové řízení“) 
ad b) Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno 
 
Další informace Vám poskytne: PhDr. Radek Liška, email: liska@svkkl.cz 
 
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 pracovník KKC 
dne 19. 12. 2018 vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  
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