
 

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení 

pracovní pozice:  

Samostatný knihovník akvizitér - katalogizátor s regionální působností 

 

Odborné požadavky:  

Vzdělání VŠ nebo SŠ s maturitou knihovnického směru nebo praxe v knihovně 

Pokročilá počítačová a informační gramotnost (MS Word, Excel, Power Point, Outlook), orientace 

v prostředí internetu (práce s informacemi, vyhledávání informací v různých databázích) 

Řidičské oprávnění skupiny B 

Znalost práce s knihovními katalogy a informačními zdroji 

Znalost knihovního systému Clavius výhodou 

 

Požadované vlastnosti:  

Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost 

Komunikativnost a příjemné vystupování, schopnost práce s lidmi 

Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou 

Ochota dále se vzdělávat 

Schopnost samostatné i týmové práce, časová flexibilita 

Orientace na knižním trhu a zájem o literaturu 

Dobrý zdravotní stav (manipulace s knihami) 

 

Náplň práce: 

Akvizice a profilace knihovního fondu v knihovně s regionální působností 

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

Jmenná i věcná katalogizace dokumentů podle katalogizačních pravidel AACR2 a RDA ve výměnném 

formátu MARC21 

Výpůjční knihovnické činnosti 

Podíl na zajištění a realizaci vzdělávacích akcí 

Podíl na zpracování statistik a rozborů 



 

Předpokládaný nástup: 

Leden 2020 

 

Nabízíme:  

Pracovní poměr na dobu určitou (12 měsíců) s možností prodloužení na dobu neurčitou 

Zajímavou a pestrou práci v příjemném prostředí malého kolektivu 

Platové ohodnocení dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 564/2006 ve znění 

pozdějších předpisů, platové zařazení až 9. třída 

Pružnou pracovní dobu při úvazku 40 hodin týdně 

5 týdnů dovolené 

Stravenky 

Možnost osobního rozvoje 

 

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným profesním životopisem do 31.10.2019 

na adresu ruckova@knihovnafrydlant.cz (do předmětu uveďte „Výběrové řízení – Knihovník“). 

Případně posílejte poštou na adresu Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková 

organizace, Knihovna, Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (v obálce označené textem 

„výběrové řízení - Knihovník“), nebo odevzdávejte v zalepené obálce v knihovně.  

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Ručková, tel. 558 606 303, email: ruckova@knihovnafrydlant.cz  


