Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
tel. 22 666 17 68
e-mail: sekretariat@e-bp.pl

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko bibliotekarskie w
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy, 01-381
Warszawa ul. Powstańców Śląskich 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- bieżąca obsługa czytelników (zapisywanie nowych czytelników, obsługa wypożyczeń
i zwrotów, realizacja i monitoring zamówień elektronicznych, realizacja kwerend
bibliograficznych, pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury)
- obsługa czytelni internetowej (nadzór nad właściwym i poprawnym korzystaniem z
komputerów, drukarki, pomoc techniczna w ww. zakresie)
- współtworzenie projektów oraz realizowanie programów edukacyjnych, rozwijających
czytelnictwo wśród mieszkańców Bemowa
Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe (minimum licencjat), biegła
umiejętność obsługi komputera, wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie do
pracy, czytelników oraz powierzonych zadań
Wymagania dodatkowe: mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa
Miejsce pracy: Warszawa – Dzielnica Bemowo

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym.
Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca 2018r.,
na adres e-mail: sekretariat@e-bp.pl z podanym w mailu tytułem: rekrutacja
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul.
Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się pod adresem iod@e-bp.pl Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie jest niezbędne do
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celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub udziału w przyszłych procesach
rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych). Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich
niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia
procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w
przyszłości prosimy o dołączenie do aplikacji treści zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę
Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w celu prowadzenia procesów
rekrutacyjnych w przyszłości, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r.
(prosimy o podpisanie zgody)

