
 
Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1 c 
poszukuje pracownika na stanowisko starszy instruktor – bibliotekarz 
w bibliotece oświatowej Klubu DG RSZ przy ul. Żwirki i Wigury 103 

Termin ważności oferty: do 12.02.2021 r. 

 
Wymagania:  

• wykształcenie bibliotekarskie; 

• sprawna obsługa programu Mak+; 

• preferowane wcześniejsze zatrudnienie w bibliotekach;  

• predyspozycje do pracy zespołowej oraz z użytkownikami biblioteki; 

• wysoka kultura osobista; 

• nastawienie na rozwój;  

• obsługa urządzeń biurowych; 

• znajomość pakietu MS Office; 

• samodzielność i odpowiedzialność w działaniu; 

• znajomość specyfiki działalności kulturalno-oświatowej; 

• zaangażowanie, dokładność i rzetelność; 

• umiejętność pracy pod presją czasu. 
 
Obowiązki: 

• wprowadzanie danych do programu Mak+ 

• udostępnianie wydawnictw bibliotecznych oraz oraz prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej i popularyzatorskiej; 

• należyte opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i konserwowanie 
zasobów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 
bibliotekarskimi; 

• prowadzenie selekcji zbiorów poprzez wycofywanie z obiegu wydawnictw 
nieaktualnych, zniszczonych i uszkodzonych; 

• ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony księgozbiór zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

• podejmowanie różnorodnych inicjatyw czytelniczych (konkursy, spotkania 
literackie); 

• wykonywanie innych zadań z zakresu działalności biblioteki i Klubu DG RSZ. 
 
 
Oferujemy: 

• zatrudnienie na 3/4 etatu (lub 2/3 etatu) w oparciu o umowę o pracę na 
minimum 6 miesięcy; 

• wynagrodzenie ok. 2600 brutto za 3/4 etatu; 

• ciekawą pracę w ambitnym zespole; 

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności; 

• pracę w stabilnej, rozwijającej się instytucji. 
 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać CV, list motywacyjny, kserokopie 
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych. 



 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów drogą mailową w terminie 
do dnia 12.02.2021 r. na adres poczty elektronicznej: klubdgrsz@ron.mil.pl 
uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
KLAUZULA INORMACYJNA 
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 danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział 

w procesie rekrutacji nie będzie możliwy. 
2. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Klubu DG RSZ z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c. 
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można 

kontaktować się z IODO telefonicznie 261 821 002 lub pod adresem: 00-906 
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru 
na stanowisko pracy na podstawie art. 22 Kodeksu pracy. 

5. Odbiorcą danych osobowych będzie Klub Dowództwa Generalnego RSZ. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.  
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich 
w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą przechowane przez okres 1 roku. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jego cofnięciem. 

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 
przez Klub DG RSZ narusza przepisy RODO. 
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