
 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata/-tki do pracy w Oddziale 

Rozwoju Zasobów Elektronicznych na stanowisku młodszego bibliotekarza/bibliotekarza. 

 

Do wykonywanych zadań należeć będzie między innymi: 

 przygotowanie oryginalnych obiektów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych) do 

digitalizacji poprzez kontrolę ich stanu zachowania oraz kompletności 

 poszukiwanie uzupełnień dla zbiorów niekompletnych, w tym kontakty organizacyjne 

z innymi instytucjami 

 sprawdzanie dostępności online zbiorów przeznaczonych do digitalizacji 

 sprawdzanie możliwości upublicznienia zdigitalizowanych kopii zbiorów zgodnie z 

prawem autorskim 

 uzupełnianie informacji w katalogu online bibliotek UW 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia średniego 

 dokładności i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań 

 dobrej organizacji pracy  

 umiejętności przeszukiwania katalogów oraz baz danych BUW, innych bibliotek, 

archiwów i instytucji kultury 

 podstawowej znajomości zagadnień związanych z bibliotekami cyfrowymi w Polsce, 

 obsługi komputera (Microsoft Windows) wraz z pakietem biurowym (Microsoft 

Word, Excel) 

 dobrych umiejętności interpersonalnych (komunikatywność) 

 podstawowej znajomości zagadnień prawa autorskiego 

Dodatkowymi atutami będą: 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 umiejętność katalogowania 

 znajomość formatu MARC21 

 obsługa systemu VTLS Virtua 

 znajomość języków obcych, np.: rosyjski, niemiecki. 

Kandydatom oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie – umowa o pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo 

 elastyczny czas pracy (pracę rozpoczynamy między 7:00 – 9:00) 

 wynagrodzenie – 2800 zł brutto w okresie próbnym (3 miesiące) 

 możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 udział w kluczowych dla Biblioteki oraz Uniwersytetu projektach 

 atrakcyjne świadczenia socjalne: dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod 

gruszą” oraz bony świąteczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13” 

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: g.klebek@uw.edu.pl do dnia 

12.12.2019 r. wpisując w temacie wiadomości „Praca ORZE”. Wymagane jest oświadczenie 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji. 

Biblioteka zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 



 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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 rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

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

rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie 

Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, 

pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)  

 

 

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

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 


