
DYREKTOR  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GOŁUCHÓW  

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (zatrudnienie od dnia 01.05.2019r.) 

 

Pracownik Wypożyczalni Dla Dorosłych  

w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów; 63-322 Gołuchów, ul. Czartoryskich 47 

 

Wymiar etatu:  pełen etat  

Rodzaj zatrudnienia:  

Umowa o pracę na okres do 6 miesięcy z możliwością:  

• wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia,  

• przedłużenia umowy po pozytywnej ocenie pracy. 

  

Wymagania niezbędne:  

a) Wykształcenie wyższe humanistyczne lub administracyjne, 

b) Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows; pakiet MS Office), 

c) Obsługa programu bibliotecznego SOWA, 

d) Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, 

e) Umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy bibliotecznej.  

 

Wymagania dodatkowe:  

a) Komunikatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista, cierpliwość, otwartość,  

b) Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej oraz w zespole, 

c) Staranność, sumienność, odpowiedzialność,  

d) Kreatywność,  

e) Umiejętność dostosowania się do elastycznego czasu pracy,    

f) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych: drukarka, skaner, kserokopiarka, projektor, laminator 

itp. 

g) Gotowość podnoszenia kwalifikacji.  

  

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) Udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru wypożyczalni (praca w systemie SOWA) i czytelni,  



b) Przyjmowanie i opracowywanie księgozbioru, 

c) Prowadzenie selekcji księgozbioru, 

d) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla użytkowników biblioteki, 

e) Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci, 

f) Realizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,  

g) Przygotowywanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem oraz wydarzeń promujących 

kulturę i aktywizujących lokalną społeczność,  

h) Przygotowywanie wystaw tematycznych, 

i) Opracowanie materiałów popularyzujących bibliotekę i jej działalność, 

j) Współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu gminy i powiatu pleszewskiego, 

k) Udzielanie informacji z określonej dziedziny lub na określony temat i ich ewidencja, 

l) Prowadzenie dokumentacji działalności, 

ł) Współudział w imprezach czytelniczych i kulturalnych organizowanych w gminie, 

m) Opracowywanie okresowych planów pracy, analiz i sprawozdań z realizacji działań,  

n) Obsługa kserokopiarki dla potrzeb użytkowników biblioteki, 

o) Dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych, 

p) Prowadzenie dokumentacji ruchu służbowego (przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji, 

sporządzanie planów dyżurów i urlopów, list obecności).  

 

Wymagane dokumenty:  

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru,  

b) list motywacyjny, 

c) dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia - kserokopie,  

d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada) - kserokopie,  

e) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy 

zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik 

ubiega się o zatrudnienie – kserokopie, 

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  

g) oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych                               

w procedurze naboru na stanowisko Pracownika Wypożyczalni Dla Dorosłych zgodnie z poniższą 

formułą:   

 

 



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, w procesie rekrutacji, 

w zakresie wykraczającym poza katalog danych zawartych w Kodeksie pracy, na stanowisko „Pracownika 

Wypożyczalni Dla Dorosłych”, ogłoszonym dnia 22 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Gołuchowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie  Danych Osobowych”.  

Warunki pracy na stanowisku:  

a) Stanowisko pracy w lokalu Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów, ul. Czartoryskich 47 w 

Gołuchowie, 

b) Wymiar czasu pracy – pełen etat,  

c) Praca 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty,  

d) Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

22 października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015r. poz. 

1798), oraz  Regulaminem wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów,  

e) lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie wypożyczalni znajdujące się na półpiętrze budynku, w 

którym mieści się Biblioteka Publiczna w Gołuchowie, budynek wyposażony jest w platformę dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:  

• osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Goluchów,  

• pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@goluchow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do 

podpisu elektronicznego, lub   

• pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, ul. Czartoryskich 47, 63-322 

Gołuchów.  

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru                                

na stanowisko pracy „Pracownik Wypożyczalni Dla Dorosłych”, w terminie do dnia 05.04.2019r., do 

godz. 10.00.  

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

/www.bip.goluchow.pl/ w zakładce: „Oferty pracy”.  

Informuje się iż w miesiącu lutym 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                                        

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.                       

  

            Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów   

/-/ Elżbieta Kłakulak   

 

Data ogłoszenia: 22.03.2019r.       
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów z siedzibą 

w Gołuchowie przy ul. Czartoryskich 47. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na 

adres e-mail biblioteka@goluchow.pl, telefonicznie pod numerem 62 74 24 677 lub tradycyjną pocztą 

na adres wskazany powyżej.  

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail iod@comp-net.pl.  

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

stanowisko Pracownika Wypożyczalni Dla Dorosłych ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.goluchow.pl w zakładce: „Oferty pracy” na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy oraz na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.   

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.  

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczony od dnia wpływu 

aplikacji do Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów.  

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej.  

8. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. Ma ono zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest 

stroną.  

9. Ma Pan/Pani prawo  do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które  miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

10. Przysługuje Panu/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.  

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: a. obowiązkowe, w zakresie następujących 

danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – co wynika z ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.  a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie odrzucenie oferty w 

procesie rekrutacji. b. dobrowolne, w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się  o 

zatrudnienie, np. zainteresowania, dodatkowe, kwalifikacje, kursy, adres e-mail, nr telefonu, itp.  

12. Pana/Pani dane, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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Załącznik 

KWSTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

 
1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………….........……………….. 
 
3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………........…………………….. 
 
4. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………….........………………………………… 
 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji 

………………………………………………………………………………………………………......……...............……………………………

…… ......……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

6. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

……………………………………………………………………………………………………….............................…………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

zawód , specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy 

………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………. 

7. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowa, data ukończenia nauki lub  

rozpoczęcia – w przypadku jej trwania) 

………………………………………………………………...............................……………………………………………………………….

...............................……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….................…………………………………………………………………………………………………………. 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

…………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………… 

………………………………………….............................………………………………………………………………………………………

…………… ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

…………………………………………………………………………................……………………………………..……………………………

…....………………………………………………………………………............………………………..…………………………………………

…… ………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria ….......……………….  

Nr ………………………………….. wydanym przez ….............………………………………………………………………………....  

lub innym dowodem tożsamości ………….............……………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 .............................................   ................................................................................... 

          (miejscowość, data)                                                         (podpis osoby ubiegającej się  o zatrudnienie) 


