
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

Výberové konanie:   Knihovník/-čka v miestnej knižnici Karlova Ves

Miesto práce:  Miestna knižnica Karlova Ves, Jurigovo nám. 9, Bratislava

Druh pracovného pomeru:

Hlavný

Termín nástupu do práce:

30.04.2018

Upresnenie platových podmienok:

V súlade  so  zákonom  č. 533/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce:
 poskytovanie bibliografických  faktografických informácií,
 vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného 

fondu (napr. verifikácia a adjustácia knižničného fondu),
 práca s čitateľom a výpožičné služby,
 kategorizácia kníh,
 vyraďovanie knižničného fondu,
 uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie knižničného fondu,
 upomínanie čitateľov,
 organizovanie podujatí, besied, informačné služby,
 vykonávanie revízie knižničného fondu,
 špeciálne knižnično – informačné služby (reprografické služby a internet),
 pokladničná práca súvisiaca s knižnou agendou,
 spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii projektov,
 pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí.



Požiadavky na zamestnanca:

 VŠ vzdelanie I. stupňa - v odbore KIS alebo v oblasti kultúry a literatúry,

 prax v danej oblasti min. 2 roky, 
 počítačové  znalosti  -  Word,  Excel,  e-mail,   základné  schopnosti  pre  zvládnutie 

knižnično – informačných systémov,
 anglický jazyk, iné jazyky výhodou, 
 pozitívny prístup k práci s ľuďmi, systematickosť, samostatnosť, prehľad v súčasnej 

literatúre,  komunikatívnosť  v kontakte  s  klientmi,  vytrvalosť v práci s rozsiahlym 
knižničným fondom.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Práca v stabilnom prostredí verejnej správy
Zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe
Pracovný čas 37,5 hod týždenne
5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná:
Verejná správa - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Stručná charakteristika spoločnosti:
Miestny  úrad  Bratislava-Karlova  Ves  zabezpečuje  agendu  miestnej  samosprávy.  Našim
cieľom je  vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé
pracovné prostredie pre zamestnancov.

Informácie o výberovom konaní:

V prípade,  že  Vás  pozícia  zaujala  a spĺňate  stanovené požiadavky,  zašlite nám, prosím, Váš
štruktúrovaný  životopis  spolu  s krátkym  motivačným  listom  (max.  jedna  normostrana)
v termíne do 25.04.2018.
V prípade  vysokého  počtu uchádzačov  budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do
užšieho  kola  výberového  procesu.  Zároveň  si  vyhradzujeme  právo  nevybrať  žiadneho
kandidáta. Ďakujeme za pochopenie.
Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a
uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho
životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že
poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv.
Františka  8,  842  62  Bratislava  na  spracovávanie  svojich  osobných  údajov  pre  účely
výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to
až do odvolania písomnou formou.



Adresa spoločnosti:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava

www.karlovaves.sk

Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Martinezová, tel.: 02/707 11 161
E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk


