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vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení místa 

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE ARCIBISKUPSKÉ KNIHOVNY 

Požadavky: 

 Minimálně SŠ vzdělání s maturitou humanitního směru 

 Výhodou vzdělání v oboru informační studia a knihovnictví 

 Znalost literatury, všeobecný přehled 

 Orientace v dějinách katolické církve a literatuře s duchovní tematikou 

 Znalost ICT, knihovnických systémů 

 Praxe v knihovně výhodou 

 Velmi dobré komunikační schopnosti 

 Aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (němčina, angličtina) 

 Zodpovědnost, pečlivost, příjemné vystupování 

 Samostatnost a časová flexibilita 

Náplň práce: 

 Evidence, katalogizace a revize knihovního fondu 

 Zajištění výpůjční služby 

 Bibliografické, referenční a informační služby 

 Propagace knihovny, akcí a správa webu a facebooku knihovny 

 Realizace výstav 

 Metodická pomoc farním knihovnám v Arcidiecézi olomoucké 

 Tvorba a realizace literárních, kulturních a edukačních programů pro školy a veřejnost 

(prezentace, exkurze, besedy, vzdělávací programy) 

 Grantová činnost 

Nabízíme vám: 

 Zázemí významné organizace 

 Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování 

Nástup možný od 1.4.2021 nebo dle dohody, pracovní úvazek 80 % (32 hod./týdně). 

Nástupní mzda dle platné směrnice 17.600,- Kč hrubého měsíčně, případně prémie dle 
výkonu. 
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Osobní oddělení 
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Místo výkonu práce: Wurmova 537/11, 779 00 Olomouc 

 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: bohacikova.alice@ado.cz.  

K přihlášce prosím doložte profesní životopis, motivační dopis a doklad o vzdělání. 
PODMÍNKOU ÚČASTI (ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ) JE PŘEDLOŽENÍ  

VIZE ROZVOJE KNIHOVNY (minimálně 2 strany A4). 

 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 31.1.2021. 

 

 
Bližší informace podá paní Bohačíková – personalistka, tel. 587 405 206. 

S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 

důvodu. 

Informace o zpracování osobních údajů:   V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno 
jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ: 004 45 151, dovoluje informovat, že bude v 
pozici správce zpracovávat zaslané osobní údaje za účelem realizace a po dobu konání výběrového 
řízení na základě oprávněného zájmu správce. Další informace o zpracování a ochraně osobních 
údajů včetně Vašich práv naleznete na stránkách správce www.ado.cz/gdpr. Zasláním dokumentů 
do výběrového řízení potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů. 


