OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance na pozici (dohoda o provedení práce na
dobu určitou):

„KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE“
Místo výkonu práce: Obecní knihovna obce Loužnice čp. 72.
Platové zařazení: dohoda o provedení práce
Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2021
Pracovní náplň: Knihovník odpovídá obci v Loužnici za řádný chod knihovny. Metodicky je řízen
metodickým oddělením Knihovny Jablonec nad Nisou
Buduje, zpřístupňuje a pečuje o knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění
účelu svého zřízení, zabezpečuje jeho ochranu (balení a oprava knih).
Poskytuje výpůjční služby a vede evidenci výpůjček na počítači. Vede evidenci čtenářů, pečuje o
dodržování výpůjční lhůty a upomíná čtenáře po jejím uplynutí. Vede statistickou evidenci o knihovně,
vyplňuje roční statistický výkaz, zajišťuje meziknihovní výpůjční služby
Další služby: pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce, propaguje služby
knihovny v obci, pořádá instruktáž o knihovně a jejím využívání, komunikuje pomocí e-mailu, buduje a
zpřístupňuje fond regionální literatury, poskytuje informace o obci, zvyšuje si svou kvalifikaci, účastní
se vzdělávacích akcí a školení pořádaných knihovnami vyššího typu, pečuje o pořádek a estetický
vzhled knihovny, dodržuje otvírací dobu knihovny, která je vyvěšena na viditelném místě, o své
činnosti informuje obec.

Požadujeme: věk minimálně 18 let, vzdělání SŠ, vyšší odborné nebo VŠ, ochota k dalšímu
vzdělávání v oboru činnosti; znalost práce na počítači (Word, Excel, e-mail, Google a Google
nástroje); organizační schopnosti, dobré komunikační a prezentační schopnosti (mluvený i
písemný projev); časová flexibilita; morální a trestní bezúhonnost; obecně − spolehlivost a
pracovitost, odpovědnost a preciznost, řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Výhodou: uchazeč s trvalým pobytem v obci Loužnice a okolí.
Žádosti včetně životopisu můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici
osobně, každé pondělí od 16.30 – 18.00 hod., nebo písemně na adresu
obecního úřadu a to nejpozději do 31. 5. 2021 do 12 hod.. Toto výběrové
řízení bylo schváleno ZO dne 15.2.2021 usnesením č.1/21.

Výběrové řízení proběhne téhož dne v budově OÚ Ložnice.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 724 179 359.
Marcel Tiler
Starosta obce

