
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace,  
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,  
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 
 
Název pozice:  
Knihovník, Obvodní knihovna Jižní Svahy 

 

Náplň práce: 

 knihovnické, bibliografické, referenční a informační služby a kulturně vzdělávací činnost 
v Obvodní knihovně Jižní Svahy,  

 komplexní správa výpůjčního protokolu knihovny, 

 vyhledávání v internetových informačních zdrojích, knihovní databázi, 

 práce s informačním fondem knihovny,  

 značení, balení a opravy knih, 

 práce spojené s revizemi a zpracováním nových knih pro obecní knihovny v rámci 
regionálních funkcí, 

 zapojení do metodické práce v obecních knihovnách v rámci regionálních funkcí. 

Pracovní poměr: na dobu určitou – 1 rok s možností prodloužení, plný pracovní úvazek,  
nástup od 1. 4. 2019 

Platové podmínky: 8. platová třída podle platných právních předpisů o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

Místo výkonu práce: Zlín 

Požadavky: 

 středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, 

 vzdělání a praxe v oboru knihovnictví výhodou, dobrý všeobecný přehled, 

 samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, nekonfliktnost, ochota učit se, 
základní znalost angličtiny, 

 informační gramotnost, znalost práce s počítačem (kancelářské aplikace, internet, e-mail, 
apod.), 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 Jméno, příjmení, titul 

 Datum a místo narození  

 Adresa trvalého pobytu 

 Kontaktní údaje (číslo telefonu, e-mailová adresa)  

 Datum a podpis 

 Profesní životopis s uvedením průběhu vzdělávání, dosavadních zaměstnání a odborných 
znalostí a dovedností 

Přihlášku včetně životopisu zašlete elektronicky nejpozději do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin na 
e-mailovou adresu: pavlina.mertova@14-15.cz nebo písemně na adresu: 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

Informace o pracovní pozici poskytne: Kateřina Sobotíková, Dis., tel.: 577 243 602, e-mail: 
sobotikova@kfbz.cz. 

Uchazeč, který bude pro pracovní pozici vybrán, předloží originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, 
který nesmí být starší než 3 měsíce, a originál dokladu o nejvyšším vzdělání. 



Personální agendu pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně zpracovává 14|15 Baťův institut, 
příspěvková organizace. 

Zasláním životopisu žadatel vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 
potřeby výběrového řízení. 


