Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Toruniu
zatrudni pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na
zastępstwo
na stanowisku: bibliotekarz
Warunki zatrudnienia:
•
•

umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ,
5/30 godzin tygodniowo, ( 1 godzina dziennie od poniedziałku do piątku)

Miejsce wykonywania pracy:
Gimnazjum Nr 3 w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń
•
•
•
•
•

Obowiązki:
udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z
obowiązującymi regulaminami,
przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących
popularyzowaniu literatury i czytelnictwa ,
organizacja imprez bibliotecznych,
współpraca ze szkołami, innymi instytucjami partnerskimi,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymagania:
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu, MOL
umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
inwencja i pomysłowość,
doświadczenie w pracy z młodzieżą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.

Wymagane dokumenty:
•
•
•

życiorys – curriculum vitae,
list motywacyjny
dokumenty potwierdzające wykształcenie

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną
klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym
procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).
Termin i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w
godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres: Gimnazjum Nr 3 w Toruniu, im. Jana Pawła II, ul. Żwirki

i Wigury 49, 87-100 Toruń
albo na adres e-mail: sekretariat@gim3.torun.pl
w terminie do 14 grudnia 2016r., do godz. 15.30.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną
wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.
Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Toruń, dnia 05.12.2016r.

Dyrektor szkoły
mgr Izabela Ziętara

