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Rekrutacja na stanowisko: BIBLIOTEKARZ – ANIMATOR KULTURY 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zatrudni pracownika na stanowisku: Bibliotekarz – animator kultury. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę (etat - bezpośrednia forma zatrudnienia, bez pośrednictwa agencji). 

Wymiar etatu: 1/2 (pół etatu) – 20 godz. tygodniowo. 

Miejsce wykonywania pracy: Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42 ; Młochów, ul. Mazowiecka 5c 

Wymagania:  

1. Wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne lub  pokrewne humanistyczne, 

2. Przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), 

3. Obsługa komputera (Windows) i urządzeń biurowych oraz swobodne korzystanie z Internetu, 

4. Wysoka motywacja do pracy na rzecz Biblioteki, komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność i 

zaangażowanie,  

5. Umiejętność pracy, zarówno indywidualnej jak i zespołowej, z czytelnikiem dorosłym, młodzieżą i dziećmi, 

6. Zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą. 

Mile widziane: 

1. Doświadczenie w animacji kultury, pracy z dziećmi bądź w bibliotece, 

2. Zdolności manualne, plastyczne i artystyczne. 

Zakres obowiązków: 

1. Obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem (praca w Oddziale dla dzieci, w Wypożyczalni dla 

dorosłych i w Filii w Młochowie), 

2. Organizowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć, imprez kulturalnych oraz warsztatów, 

3. Bieżące planowanie ciekawej oferty kulturalnej oraz czytelniczej, 

4. Współpraca z instytucjami partnerskimi, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, 

5. Przygotowywanie działań promocyjnych, materiałów informacyjnych oraz relacji z wydarzeń dla mieszkańców  

i lokalnych mediów, 

6. Dbałość o stan powierzonego księgozbioru oraz mienia.  

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys – curriculum vitae (cv), 

2. List motywacyjny. 

Do dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny i cv) prosimy dołączyć podpisaną: 

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji  

- Klauzulę informacyjną dla kandydatów 

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23.12.2021 roku do godz. 12.00  (liczy się data wpływu do Biblioteki) z 

dopiskiem  „Rekrutacja na stanowisko bibliotekarz – animator kultury” w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Gminy 
Nadarzyn osobiście, bądź na adres mailowy: biblioteka@nadarzyn.pl  
Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny 
niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie 
niszczone. Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia 
o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 
  


