
 

 

 

 

Data dodania: 27.09.2021 r. 

 

Biblioteka Naukowa UTH 

- rekrutacja na stanowisko bibliotekarza 

 
Biblioteka Naukowa Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, ogłasza  

rekrutację na stanowisko: 

 

Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz 

 

Zakres obowiązków:  

 praca w wypożyczalni i czytelni (również w weekendy) w obydwu warszawskich 

lokalizacjach Uczelni;  

 obsługa czytelników z wykorzystaniem programu bibliotecznego KOHA; 

 kompleksowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi 

standardami;  

 prowadzenie statystyki oraz akcesji wpływów;  

 prace w zakresie melioracji zbiorów oraz baz danych;  

 prowadzenie indywidualnych szkoleń bibliotecznych dla studentów i słuchaczy Uczelni; 

 współpraca z innymi bibliotekami naukowymi; 

 pomoc w opracowywaniu uczelnianych archiwaliów. 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 wyższego wykształcenia (najchętniej kierunkowego);  

 języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;  

 biegłej obsługi komputera (środowisko Windows ; pakiet Microsoft Office)  

i urządzeń  biurowych;  

 komunikatywności;  

 kreatywności oraz umiejętności samodzielnej organizacji pracy;  

 umiejętności pracy zespołowej jak również indywidualnej;  

 wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych; 

 dyspozycyjności minimum dwa weekendy w miesiącu.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Mile widziane:  

 doświadczenie na podobnym stanowisku;  

 znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego;  

 znajomość programu KOHA;  

 znajomość przepisów katalogowania;  

 znajomość współczesnych źródeł informacji naukowej. 

 

Oferujemy:  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat;  

 wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia  zawodowego  

oraz zaangażowania;  

 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;  

 możliwość zdobycia doświadczenia w bibliotece akademickiej posiadającej 

bogaty  księgozbiór dziedzinowy; 

 przyjazną atmosferę; 

 pakiet medyczny Allianz. 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie 

listu  motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

na adres  e-mail czytelnia@uth.edu.pl  

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 października 2021 r. 

 

Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. 

 

 

Treść zgody:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny 

Chodkowskiej, w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie  z Ustawą  

z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U.  2016 r. poz. 922  

z późn. zm.)  

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:  

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Uczelnia  

Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, 02-231, ul. Jutrzenki 135. 

 Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 10.11.2021 roku. 

 Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich  sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne  z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.  

W każdym czasie mogę cofnąć  zgodę, kontaktując się pod adresem czytelnia@uth.edu.pl”. 
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