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Biblioteka Raczyńskich, instytucja kultury o ponad 190-letniej 

historii, z której blisko 2 mln zbiorów korzystają  tysiące 

czytelników w placówkach terenie całego Poznania, ogłasza 

rekrutację na stanowisko: 

Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz     

w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza 

Zakres obowiązków:               

 oprowadzanie wycieczek, 
 prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, 
 współtworzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, 
 współtworzenie wystaw czasowych. 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki dające znajomość literatury, sztuki i historii), 
 predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej adresowanej do dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych i seniorów (mile widziane doświadczenie w tym zakresie), 
 samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, 

umiejętność działania w zespole.  

Wymagania dodatkowe: 

 ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej okresu pozytywizmu, historii powszechnej i Polski, 
 biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi 

elektronicznych programów bibliotecznych, 
 studia podyplomowe z muzealnictwa,  
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
 łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność 

oraz zaangażowanie. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na zastępstwo, 
 możliwość zdobycia doświadczenia w Instytucji kultury o znakomitej tradycji i dorobku, 
 ciekawe środowisko pracy, 
 możliwość współtworzenia oferty kulturalnej naszego miasta. 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV 
zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem 
i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bracz.edu.pl (w tytule email prosimy wpisać: 
„Bibliotekarz_MLHS” oraz imię i nazwisko kandydata). 

Zgłoszenia są przyjmowane do 27 lipca 2022 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na 
rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów 
aplikacyjnych oraz ew. zdalnej formy spotkań. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej telefonicznie.           



              
  

Treść zgody: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Raczyńskich moich danych 
osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19,  
61-739 Poznań, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu 
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

 


