Výběrové řízení – KNIHOVNICE / KNIHOVNÍK Města Česká Kamenice, zařazená/ý v organizační složce Kultura a cestovní ruch Česká Kamenice
Do České Kamenice hledáme člověka, který bude součástí menšího týmu složeného z kmenových pracovníků, brigádníků i externistů:
 zajišťovat, hospodařit a spravovat knihovní fond města,
 přicházet s nápady, jak rozvoj knihovnictví a kulturu ve městě dále zlepšovat a rozvíjet,
 zajišťovat ve městě komplexní výchovnou činnost – výstavy, besedy, exkurze, vernisáže,
 participovat na přípravě grantových žádostí a vypomáhat s administrativou spojenou s fungováním
městské organizace (objednávky, faktury, smlouvy),
 spolupracovat s Turistickým informačním centrem a podílet se na rozvoji cestovního ruchu ve městě,
 potkávat se a diskutovat s partnery,
 vytvářet jednodušší propagační materiály,
 spravovat sociální sítě.
Budeme rádi za kolegu/kolegyni:
 s předchozí praxí v oblasti knihovnictví,
 se zkušeností s produkcí kulturních a společenských akcí,
 který/která má rád/a knihy a svou práci má jako koníčka a poslání,
 který/která rád/a pracuje v malém kolektivu,
 který/která má rád/a práci s dětmi školou povinnými a zároveň dokáže zaujmout svou nabídkou knih,
výstav, vernisážemi i starší ročníky,
 který/která bude mít myšlenky provést knihovnu moderní dobou.
A jaká bude vaše výchozí situace?
 současná knihovna se nachází v prostorech, které nevyhovují našim představám o budoucím využití,
 v průběhu druhé poloviny roku 2023 by mělo dojít k přestěhování do jiných prostor, které knihovně
umožní další rozvoj a současně nabídnou i jiné možnosti využití, např. k odpočinku ve voyae
s možností dát si kávu a číst přitom knihu, časopisy, brouzdat na internetu,
 v budově v zimním období bude fungovat i městské kino na nově zakoupeném moderním zařízení,
 Vašimi oporami budou stávající kolegyně a kolegové z oblasti Kultury a cestovního ruchu.
Obecně ještě několik informací o nás:
Česká Kamenice je pětitisícové město ležící na rozhraní tří chráněných krajinných oblastí, v těsném sousedství
Národního parku České Švýcarsko. Střed města tvoří zachovalou památkovou zónu, jejíž dominantou je spojnice mezi gotickým kostelem sv. Jakuba Většího a barokní poutní kaplí Narození Panny Marie. V okolí města se
nachází několik vyhlídek doplněných množstvím sakrálních památek.
Plat a benefity:
 nástupní plat dle dosaženého vzdělání a praxe (25 až 35 tis. Kč), odměny při plnění stanovených cílů,
pracovní poměr na dobu neurčitou,
 5 týdnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna,
 po zapracování pružná pracovní doba,
 příspěvek na stravenky (stravenkový paušál), příspěvek na penzijní spoření,
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 dog friendly office,
 zvýhodněný mobilní tarif pro zaměstnance i pro rodinu (5 čísel).
Životopis spolu s motivačním dopisem posílejte na adresu vr@ceska-kamenice.cz. V motivačním dopisu
bychom se rádi dočetli:
 Na jakou akci, kterou jste dosud uspořádal/a, jste nejvíce hrdý/hrdá. Proč?
 Co vás baví na oblasti knihovnictví a kultury a proč byste se jí chtěl/a věnovat právě u nás v České Kamenici?
Přihlášky je možné posílat do úterý 20. prosince do 12 hodin. Vybraní uchazeči budou poté mailem či telefonicky kontaktováni a v následujícím dni 21.12. t.r. proběhne osobní pohovor.
Možný nástup do funkce je již od ledna 2023 či dle dohody později.
Více informací poskytne:
 Jan Papajanovský, starosta města (tel.: 721 080 865, email: starosta@ceska-kamenice.cz),
 Vítězslav Vlček, tajemník městského úřadu (tel.: 776 500 137, email: tajemnik@ceska-kamenice.cz).
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