
Załącznik Nr 1
Do Regulamin naboru kandydatów na wolne

stanowiska pracy w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trawnikach.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
zatrudni osobę na stanowisku

Młodszego Bibliotekarza

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1.

Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna w Trawnikach. 

Główne obowiązki:

 doradztwo czytelnicze,

 wewnętrzne prace nad księgozbiorem i archiwizacją,

 fachowe informowanie o zbiorach, nowościach i zapowiedziach wydawniczych,

 porady i pomoc w doborze odpowiednich lektur,
 organizowanie i prowadzenie zajęć bibliotecznych oraz wydarzeń kulturalnych,

 organizowanie zajęć, warsztatów i konkursów promujących czytelnictwo,

 współpraca ze szkołami i instytucjami realizującymi działalność kulturowo- oświatową,

 współtworzenie strony internetowej, profilu instytucji w social mediach,

 działania popularyzujące naukę kulturę i sztukę,

 współpraca w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, opracowywanie
koncepcji projektów,

 sporządzanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki.

Wymagania konieczne:

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, polonistyka, psychologia,
bibliotekoznawstwo),

 umiejętności pedagogiczne,

 obsługa pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,

 umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz pracy z dziećmi i dorosłymi,

 zdolności komunikacyjne, wysoka kultura osobista.

Dodatkowe wymagania:

 znajomość systemów bibliotecznych, preferowany system Mateusz.
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Wymagane dokumenty:

 podpisane: list motywacyjny i CV,
 oryginał kwestionariusza osobowego,
 wizję funkcjonowania biblioteki przez okres 2 lat,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopie świadectw pracy,
 kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 oświadczenie o niekaralności.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,

 kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną
zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,

 kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą o tym powiadamiani.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia  17/06/2021 do
godziny 15-00 na adres: Trawniki 604, 21-044 Trawniki w zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:
OFERTA PRACY– Biblioteka Publiczna w Trawnikach.

Inne informacje:

 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu),

 oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie
zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty
zakończenia naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………………………….

2. Data urodzenia .............................................................................................................………

3. Dane kontaktowe..........................................................................................…………............

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) ...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju

lub na określonym stanowisku)..................................................................................................…..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ....................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................…
(miejscowość i data)

....................................................…
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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……………………. dn. …………………….

……………………….
(Imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia
24.05.2018r. poz. 1000 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach, w związku z procesem rekrutacji na stanowisko:
………………………………………….

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w ww. zakresie jest: Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach, Trawniki 604, 21-044 Trawniki.

2. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia
i  wykonania  umowy o  pracę  (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO) oraz  art.  9  ust.  2  lit.  a  RODO (zgoda  na
przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii).

3. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w zakresie realizacji pierwotnego celu.
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.

….………………………………
Data i podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane
do kontaktu, na podstawie zgody3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.

1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)
2. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
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