
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu ogłasza nabór na wolne 

stanowisko pracy w Dziale Promocji Biblioteki  

Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, public relations, social 

media, polonistyka, 

2. umiejętność pracy w systemie MS Windows, 

3. dobra znajomość pakietów biurowych MS Office i LibreOffice (redagowanie tekstów, 

tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne), 

4. dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, 

5. sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, 

posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność 

wyszukiwania w nich informacji, 

6. umiejętność publikacji artykułów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka, 

7. umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji 

powierzonych zadań, 

8. wysoka motywacja do pracy na rzecz Biblioteki, umiejętność 

podejmowania  niestandardowych wyzwań, umiejętność realizacji zadań metodą 

projektową, 

9. znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, 

10. wysoka kultura osobista, 

11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagania dodatkowe: 

1. podstawowa znajomość programów graficznych (typu CorelDraw, IrfanView, GIMP, 

Inkscape) do tworzenia/obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, do projektowania 

ulotek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, itp. 

2. podstawowa znajomość programu Windows Live Movie Maker, 

3. podstawowa znajomość CMS (systemy zarządzania treścią), typu Joomla, WordPress 

– redagowanie artykułów na stronach biblioteki. 

4. znajomość pracy w obszarze PR, promocji i marketingu, umiejętność pracy w 

obszarze media relations  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. prowadzenie działań marketingowych - opracowywanie, wdrażanie planów 

marketingowych, ustalanie sposobów ich promocji, dotarcia do grup docelowych, 

2. planowanie i koordynowanie działań promocyjnych i marketingowych oraz eventów, 

3. organizacja wydarzeń i eventów realizowanych przez bibliotekę, 

4. obsługa fotograficzna wydarzeń, 

5. Obsługa techniczna wydarzeń – nagłośnienie, oświetlenie, przygotowanie sali pod 

konkretne wydarzenia, 

6. przygotowanie materiałów promocyjnych biblioteki i ich dystrybucja,  

7. prowadzenie strony internetowej biblioteki, profilu Biblioteki na Facebooku, 

8. redagowanie tekstów, przygotowanie informacji prasowych i medialnych, 

przygotowywanie prezentacji, 



9. szukanie nowych kanałów informacyjnych, 

10. komunikacja zewnętrzna i budowanie wizerunku Biblioteki na zewnątrz, 

11. współpraca z mediami i podmiotami zewnętrznymi (m.in. przekazywanie informacji 

o planowanych wydarzeniach, przekazywanie relacji i dokumentacji fotograficznej 

z wydarzeń, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Biblioteka, 

pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych), 

12. podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz 

poszukiwanie nowych 

Mile widziane: 

prawo jazdy kat. B 

doświadczenie w pracy związanej z bieżącą obsługą klienta. 

Zatrudnienie: umowa o pracę – etat 

Czas pracy: podstawowy system czasu pracy wg harmonogramu 

Wymagane dokumenty: 

1. Curriculum vitae. 

2. List motywacyjny. 

Aplikacja musi zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia: 

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam 

z pełni praw publicznych”. 

2. Jeśli w zakresie podanych przez kandydata danych zawarte są szczególne kategorie 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, należy dołączyć do dokumentów 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia muszą 

być własnoręcznie podpisane. 

W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych 

i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej. 

Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, ulegną zniszczeniu w 

sposób mechaniczny, chyba że została wyrażona zgoda na wykorzystywane danych 

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie (II piętro) Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 

Racibórz, w terminie do 17.02.2020 r. do godz. 12:00. 

  



Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy. 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie 

odsyłamy. 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 

47-400 Racibórz 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych 

mailowo - iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych 

w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na 

przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, 

a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Biblioteka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do 

ich otrzymania przepisami prawa.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

mailto:iodo@biblrac.pl


1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy 

(tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć 

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i 

odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

 

 


