Podaci vezani uz natječaj za radno mjesto: knjižničar/knjižničarka na određeno vrijeme
izvršitelj/ica) u Gradskoj knjižnici Rijeka (odjeli, ogranci i službe)
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Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. listopada 2018.
godine.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 16. do 24. listopada 2018. godine
Opis poslova radnog mjesta:
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poslove posudbe i razduživanja knjižnične građe, upisa i obnavljanja članstva
naplaćuje upisninu i zakasninu i ostale naknade knjižničnih usluga
predaje naplaćeni novac blagajniku
vodi evidenciju rezervacija i prepisku
pruža informacije o smještaju građe na policama
pronalazi građu u slobodnom pristupu i zatvorenim spremištima
nadzire red u čitaonicama tiska i studijskim čitaonicama
priprema i popisuje knjižničnu građu za uvez
provjerava ispravnost građe
otprema opomene dužnicima knjiga
evidentira građu za otpis
vodi statistiku knjižničnih usluga
odlaže i pohranjuje knjižničnu građu
kompletira cjeline novina i časopisa po isteku godišta i predaje na daljnju obradu
pomaže kod akcesijskih i predakcesijskih poslova
vodi dnevne statistike
fotokopira knjižničnu građu
brine o zaštiti i čuvanju knjižničnog materijala
daje korisnicima informacije o Knjižnici, o fondu, programima Knjižnice
rješava korisničke informacijske zahtjeve
preporučuje knjige korisnicima za čitanje
sudjeluje u raznim oblicima rada s korisnicima
sudjeluje u izradi informativnih biltena, izložbi, kulturno-animacijskih programa
vodi razne statistike o fondu, korisnicima, korištenju građe
predlaže naslove knjižnične građe za nabavu
katalogizira knjižničnu građu, uređuje kataloge i druge evidencije
sudjeluje u nabavci građe i njezinom uključivanju u knjižnični fond
provjerava dotok naručene građe i reklamira neispravne narudžbe
brine o sigurnosti i arhiviranju baze podataka knjižnične građe i korisnika
vodi evidenciju o stanju računalne opreme u Knjižnici
priprema potrebne dokumente i tekstove u standardnim računalnim programima
sudjeluje u poslovima revizije i otpisa knjižnične građe
ažurira sve vrste kataloga.
Obavlja druge poslove koji proizlaze iz procesa rada i po nalogu nadređenog voditelja i
ravnatelja.

Uvjeti:

•

završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s
najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili

•

završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom, uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta
knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u
roku od 3 godine od zapošljavanja te

•

položen stručni ispit za knjižničara, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

•

poznavanje jednog svjetskog jezika

•

osnovna računalna pismenost

•

komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/uvjerenja),
• dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje knjižničara (preslika uvjerenja/potvrde)
• dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja,
potvrde ili slično)
• dokaz o računalnoj pismenosti ( preslika uvjerenja, potvrde, izjave ili slično)
• dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda/ispis staža HZMO-a)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
• uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz glave XVII (sedamnaest) Kaznenog zakona
RH (ne smije biti starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja, preslika)
Prijave na natječaj podnose se u naznačenom roku na adresu: Gradska knjižnica Rijeka, M.Gupca
23, Rijeka. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Tajništvo Gradske knjižnice Rijeka, Uljarska 1/1,
Rijeka.
U prijavi na natječaj kandidati obvezno navode podatak o adresi stanovanja, adresi
elektroničke pošte i broju telefona.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu/urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće
razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će usmenom razgovoru s
članovima Povjerenstva za provedbu natječaja, o čijem datumu će biti pravodobno obaviješteni.
Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u
trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice Rijeka.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica Rijeka kao
voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Gradska knjižnica Rijeka
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