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Místo výkonu práce: Kladno 
Sjednaný druh práce: knihovník/knihovnice  
Platové zařazení: Práci na plný úvazek, 
platové ohodnocení podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a NV 564/2006 Sb. ve znění  
NV 168/2017 Sb., tř. 8.  s ohledem na praxi a vzdělání (postup do tř. 9. možný).  
Pracovní poměr: na dobu neurčitou  
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1. 8. 2019), nebo po domluvě ihned 
Charakteristika vykonávané práce: výpůjční služby (půjčování, vracení a zakládání knih), zajišťování 
dalších rutinních knihovnických činností 
 
Požadujeme:  

 SŠ nejlépe knihovnického směru, praxe v knihovně vítána 

 komunikativnost, pečlivost, spolehlivost 

 schopnost samostatné i týmové rutinní práce 

 znalost práce na PC (MS Office) 

 aktivní řidič 
 
Nabízíme:  
dobré pracovní podmínky, výhodnou polohu pracoviště 
zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, dary při životních výročí) možnost 
sebevzdělávání – široká nabídka kurzů a školení 
 
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, státní 
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, pokud je odlišná od místa 
trvalého bydliště a tel. spojení, případně e-mail. 
 
K přihlášce uchazeč/ka připojí:  
strukturovaný profesní životopis a uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech  

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních  
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do podatelny nejpozději do 15. 7. 2019 do 16:00 na 
adrese: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno 
Obálku označte slovy „VŘ – knihovník/knihovnice“.  
 
Další informace Vám poskytne: PhDr. Ivana Feldmanová, vedoucí oddělení Služby, email: 
feldmanova@svkkl.cz, tel.: 312 813 168 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu       či 
nevybrat žádného uchazeče.  

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici  

knihovník/knihovnice 
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