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     293 01 Mladá Boleslav, Václava Klementa 1229, IČ: 70565872 

                                                                        :326 322 812, : kovarikova@kmmb.cz, http://www.kmmb.cz 

 

 

 
Oznámení o výběrovém řízení 

 
Knihovna města Mladá Boleslav hledá zaměstnance na pozici knihovník/knihovnice do výpůjčních 

služeb. 

 

Místo výkonu práce: Mladá Boleslav 

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2020   

 

Popis pracovní činnosti: 

- samostatné vykonávání knihovnických a bibliografických, referenčních a informačních služeb pro   

  uživatele Knihovny města Mladá Boleslav 

- registrace uživatelů, vedení výpůjčního protokolu, vybírání poplatků včetně odpovědnosti za  

  pokladní hotovost 

- poskytování přístupu k informacím z veřejných informačních sítí 

- doplňování a aktualizace knihovního fondu, jeho ochrana a údržba 

- podíl na organizaci a realizaci práce s uživateli 

- zajišťování reprografických služeb 

- realizace lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy pro žáky ZŠ i MŠ 

- označování nových knih 

- zajišťování meziknihovní výpůjční služby 

 

Požadavky: 

- úplné SŠ vzdělání v oboru knihovnictví a informační služby (i podobný směr) 

- znalost literatury 

- základní počítačové dovednosti: manipulace se soubory, ovládání Office 

- dobrý písemný projev, ovládání české gramatiky, komunikační dovednosti 

- znalost využívání relevantních informačních zdrojů, využívání internetu 

- příjemné vystupování, jednání s klienty s důstojností a respektem  

- adaptabilita, flexibilita 

- aktivní a tvůrčí přístup k práci 

- ochota vzdělávat se 

- trestní bezúhonnost (nutno doložit čestným prohlášením a při nástupu výpisem z Rejstříku trestů) 

 

- praxe v oboru vítána 

- znalost angličtiny výhodou 

 

Nabízíme: 

- platové zařazení dle NV 341//2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí 

- příplatek na stravenky 

- 5 týdnů dovolené 

- podpora dalšího vzdělávání 
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Lhůta pro podání přihlášky:  7. 7. 2020  

 

Forma přihlášky – přihláška bude obsahovat tyto náležitosti: 

- motivační dopis  

- strukturovaný životopis 

- kopie dokladu o dosaženém vzdělání 

- čestné prohlášení o trestné bezúhonnosti 

- prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů 

pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování pro potřeby tohoto 

výběrového řízení 

 

Způsob a místo doručení přihlášky: 

Osobně nebo poštou do 7. 7. 2020 ředitelce KMMB na adresu: 

Knihovna města Mladá Boleslav 

Věra Kovaříková 

Václava Klementa 1229 

293 01 Mladá Boleslav 

 

Způsob výběru uchazeče: z přihlášek doručených do 7. 7. 2020 vybere výběrová komise uchazeče, 

kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek 

oznámen uchazečům do 10 dnů. 

 

Knihovna města Mladá Boleslav si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení 

kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 

 

V Mladé Boleslavi 24. 6. 2020                   

 

Věra Kovaříková, ředitelka KMMB 

 

 

 


