
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Zygmunta Jana Rumla 

w Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy 

ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa 
 

NIP: 113-02-10-392    tel./fax 22 671-05-11 
 

 

Warszawa, dnia 20.12.2018 r. 

 

OFERTA PRACY 
 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy poszukuje 

kandydata/tki na stanowisko:  

Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz 

Rodzaj pracy: Zastępstwo – etat (do 31.12.2019 r.) 

Miejsce wykonywania pracy: Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, ul. Meissnera 5 

Termin nadsyłania ofert: do 15.01.2019 r. 

Warunki pracy: 

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie zatrudniona w Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych, która 

gromadzi zbiory w ośmiu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, 

ukraińskim i chorwackim. Wypożyczalnia oferuje literaturę piękną oraz popularnonaukową, wydawnictwa 

dydaktyczne dla nauczycieli oraz dla uczniów. Dodatkowo posiada bogaty zbiór książek dla dzieci, książki 

mówione (audiobooki), filmy i muzykę w oryginalnych wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, ro-

syjskiej. 

Zakres wykonywanych zadań: 

 obsługa użytkowników w zakresie informowania i udostępniania zbiorów obcojęzycznych, 

 organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa, na-

wiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, 

 współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej (prowadzenie i organizowanie lekcji 

bibliotecznych, wystaw, warsztatów, spotkań, dni książki i kultury różnych krajów itp.), 

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata: 

 wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznaw-

stwa), mile widziane wykształcenie bibliotekarskie, 

 ogólna wiedza z zakresu literatury światowej, 

 umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej, 

 predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej, 

 zdolności animacyjne, 

 dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej), 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego będzie dodatkowym atutem. 

Wymagania dodatkowe: 

 praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word) 

oraz programów graficznych (podstawowych), 



 umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, zaangażo-

wanie, 

 samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umie-

jętność pracy w zespole, 

 gotowość do podnoszenia kwalifikacji. 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres e-mail: 

s.alicka@bppragapd.pl z dopiskiem OFERTA PRACY – BIBLIOTEKARZ 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatka-

mi/kandydatami. 

Dane osobowe – klauzula informacyjna: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaga-

nych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.  

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Meissnera 5 w Warszawie. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: iodo@bppragapd.pl, tel.  

22 671 05 11 lub listownie: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa. 

3. Dane osobowe: 

 będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana 

Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 

 nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

 będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych, 

 w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekru-

tacyjnego, 

 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej, 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RO-

DO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem, 

 usunięcia danych, 

 przeniesienia danych, 

 ograniczenia przetwarzanych danych. 

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana 

Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekru-

tacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie  

w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 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 rozporzą-

dzenie o ochronie danych) zwanego RODO.” 


