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WOJT GMINV LEONCIN 

OGtASZA KONKURS NA STANOWISKO 

KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEONCINIE 

1. WYMAGANIA NIEZBDNE 

1.1. wyksztafcenie wyzsze pierwszego lub drugiego stopnia, mile widziane wyksztacenie o kierunku bibliotekarskim, 

1.2. dowiadczenie zawodowe - minimum 2 lata, 

1.3. obywatelstwo poiskie, 

1.4. petna zdolnok do czynnoci prawnych oraz korzystania z petni praw publicznych, 

1.5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskar±enia publicznego lub 

umylne przestpstwo skarbowe, 

1.6. brak przeciwwskaza6 zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku. 

2. WYMAGANIA DODATKOWE 

2.1. znajornok aktOw prawnych dotyczcych funkcjonowania instytucji kultury ze szczegOlnym uwzgldnieniem: 

ustawy o bibliotekach, ustawy 0 organizowanlu i prowadzeniu dziatalnoci kulturalnej, ustawy a samorzqdzie 

gminnym, ustawy a finansach publicznych, ustawy Prawo zam6wie6 publicznych, ustawy a ochronie danych 

osobowych - RODO, 

2.2. dobra znajornok obstugi urzqdze6 biurowych, komputera w tym 	programów informatycznych 

wykorzystywanych w bibliotekach, 

2.3. wtaciwa komunikacja interpersonalna. 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAN NA STAN OWISKU OBEJMUJE 

3.1. Opracowywanie planu finansowego Biblioteki, 

3.2. Sporzdzanie sprawozdañ z dziatalnoci Biblioteki, 

3.3. Reprezentowanie Biblioteki na zewntrz, 

3.4. Prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Biblioteki, 

3.5. Gromadzenie ksigozbioru, 

3.6. Prowadzenie ewidencji ksigozbioru oraz dokumentacji wptywow i ubytków, 

3.7. Prowadzenie katatogu alfabetycznego I rzeczowego catoci zbiorów, 

3.8. Opracowywanie ksigozbioru, prowadzenie ewidencji ksigozbioru i wyposaenia, 

3.9. Wypo±yczanie ksi±ek czytelnikom, kontrola zwrotów wypozyczonych ksiek, 

3.10. Prowadzenie dziatalnoci kulturalno-owiatowej upowszechniajcej ksiq2kq I czytelnictwo na terenie gminy, 

3.11. Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP I p.po, 

3.12. Przestrzeganie zasad dyscypliny bud±etowej przy wykonywaniu planu finansowego Biblioteki. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY 

4.1. 2yciorys (CV) podpisany przez kandydata wraz z klauzulq ,,Wyrazam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osôbfizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych / w 

sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporzqdzenie a ochronie 

danych, ustawq z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902 z póln. zm. )", 

4.2. list motywacyjny podpisany przez kandydata wraz z klauzulq ,,Wyrazam zgodç no przetwarzanie moich danych 

osobowych dia potrzeb niezbç'dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego 

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporzqdzenie o 



ochronie danych, ustawq z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorzqdowych", 

4.3. kwestionariusz osobowy (zatcznik nr 1), 

4.4. kserokopie dokumentów powiadczajqcych wymagane wyksztatcenie (dyplom), 

4.5. kserokopie dokumentOw powiadczajcych wymagane dowiadczenie (kserokopie gwiadectw pracy lub inne 

dokumenty potwierdzajce wymagany staz pracy), 

4.6. kserokopie innych dodatkowych dokumentOw o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, 

4.7. podpisane owiadczenia: 

4.7.1. o korzystaniu z petnej zdoInoci do czynnoci prawnych i korzystaniu z petni praw publicznych 

(zafcznik nr 2), 

4.7.2. o braku prawomocnego skazania za umyIne przestpstwa kigane z oskar±enia publicznego lub umyIne 

przestpstwo skarbowe (zaIcznik nr 2), 

4.7.3. o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku, 

4.7.4. o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach osobowych 

skiadanych w zwizku z naborem, dia potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osOb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przeplywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogOlne rozporzdzenie o ochronie danych, 

ustawq z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorzdowych (zatcznik nr 3). 

S. INFORMACJA 0 WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU 

5.1. planowany termin zatrudnienia —5 sierpnia 2019 r., 

5.2. forma zatrudnienia - umowa o prac, 

5.3. wymiarczasu pracy — petnyetat, 

5.4. miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Leoncinie ul. I.B. Singera 3, 05-155 Leoncin 

5.5. w miesicu poprzedzajcym ogtoszenie naboru, wskanik zatrudnienia osób niepetnosprawnych w Urzdzie 

Gminy Leoncin w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnienlu osób 

niepelnosprawnych przekroczyt 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naIey sktada6 w zaklejonej kopercie: 

a) osobicie - Urzqd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pok. 8 (sekretariat), 

b) poczt - na adres Urzqd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin (decyduje data wptywu oferty do urzdu). 

W obu przypadkach z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIBLITOEKI PUBLICZNEJ W LEONCINIE" 

w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00 

Aplikacje, które wptynq do Urzdu Gminy Leoncin pa wyej okrelonym terminie nie bdq rozpatrywane. 

Wszystkie kopie dokumentów powinny by6 po.wiadczone przez kandydata za zgodnof z oryginatem. Owiadczenia, list 

motywacyjny I CV muszq by6 podpisane wtasnorçcznie. 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiqzanych jest do przedto±enia do wglqdu pracodawcy oryginatow dokumentôw oraz przedstawienie 

ory gina/u aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. 

Lista kandydatów, którzy spetniq wymagania formalne okreIone w ogtoszeniu o naborze jak równiez informacja a wynikach 

naboru bQdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Gminy Leoncin oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie UrzQdu, przy ulicy Partyzantów 3 w Leoncinie. 
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