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Knihovna Třinec 

vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa  

LEKTOR/KA–KNIHOVNÍK/ICE V KNIHOVNĚ PRO MLADÉ 
 
místo výkonu práce Knihovna Třinec 

platové podmínky 9. platová třída (podle dosaženého vzdělání) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

a podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

pracovní doba 40 týdně (celý úvazek) 

termín nástupu:   září/říjen 2022, doba určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

pracovní náplň Lektor-knihovník s mládeží v oddělení Knihovna pro děti a mladé 

 Činnosti: 

Tvorba a realizace lekcí neformálního vzdělávání pro děti a mládež. 

Zajišťování přípravy a realizace mimoškolních kulturních a vzdělávacích akcí, které jsou 

určené pro širokou veřejnost a zaměřené na děti a mládež – besedy, workshopy, soutěže, 

kluby apod. 

Spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými organizacemi. 

Zprostředkování knihovnických a informačních služeb dětským uživatelům ve smyslu 

podpory čtenářství. 

Spolupodílení se na chodu oddělení pro děti a mládež včetně výpůjční služby a práce 

s fondem, jeho aktualizace a akvizice. 

Koordinace a vedení dobrovolnického centra pro mladé lidi. 

 

Požadavky:  

• vyšší odborné nebo VŠ vzdělání knihovnického směru nebo se zaměřením na neformální vzdělávání, pedagogiku, 

• praxe s vedením a vzděláváním dětí a mládeže (i formou studentských projektů a stáží nebo dobrovolnickou 

činností), praxe s přípravou a realizací projektů výhodou, lektorské dovednosti, 

• zkušenost s dobrovolnictvím výhodou, 

• základní orientace v tématech mediálního vzdělávání a ochota k dalšímu vzdělávání v oboru činnosti, 

• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, 

• aktivní znalost anglického jazyka, znalost polského jazyka výhodou – přeshraniční spolupráce, 

• vyšší počítačová gramotnost (Word, Excel, e-mail, google a google nástroje), 

• orientace v sociálních sítích a jejich aktivní správa výhodou, 

• organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu,  

• časová flexibilita, 

• morální a trestní bezúhonnost, 

• obecně − spolehlivost a pracovitost, dobré komunikační schopnosti, odpovědnost a preciznost, řidičský průkaz 

skupiny B. 

 

Nabízíme:  

• možnost podílet se na podpoře a vzdělávání mladých lidí, 

• kreativní práci a prostor pro seberealizaci, 

• skvělý pracovní tým a podporu osobního rozvoje, 

• pružnou pracovní dobu. 
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Přihlašování do výběrového řízení 

Přihlášky se zasílají v elektronické formě. 

Lhůta doručení přihlášek: e-mailem do 31. července 2022 do 12.00, na přihlášky doručené po tomto termínu nebude 

brán zřetel. 

 

K přihlášce připojte: 

• Strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a o odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace) 

včetně fotografie. 

• Motivační dopis. 

• Návrh vzdělávacího programu pro mladé, tj. lidi od 15 do 25 let na aktuální témata dle vlastního výběru. 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na e-mailovou adresu:  

 

knihovna@knihovnatrinec.cz  

Do předmětu napište „Výběrové řízení – knihovník/ice pro mladé“. 

Upozornění 

• Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 31. července 2022 do 12.00 hodin.  

V případě, že výběrová komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor. 

Rozhodnutí výběrové komise o postupu do 2. kola bude uchazečům oznámeno e-mailem do 8. srpna 2022.   

• Přihlášky se přijímají v elektronické podobě se všemi požadovanými náležitostmi. Přihlášky bez všech 

požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat 

žádného uchazeče.  

• Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat 

s jeho osobními údaji. 

Další informace:  Markéta Klapsiová, tel. 555 999 101, e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Wolna 

ředitelka knihovny 
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