POSTURI VACANTE
Denumirea postului vacant: ȘEF FILIALĂ
Ce presupune postul:
- planificarea, organizarea și coordonarea activității filialei;
- implicarea în implementarea campaniilor de lectură;
- organizarea și promovarea evenimentelor;
- livrarea activităților și serviciilor de bibliotecă;
- utilizarea tehnologiilor noi;
- inițierea noilor parteneriate și contribuirea activă la consolidarea celor
existente;
- prestarea activităților de instruire;
- aplicarea abordărilor inovative și creative în activitate.
Ce îți oferim:
- contract individual de muncă;
- asigurare medicală;
- parte dintr-o echipă profesională și motivată;
- un cadru excelent de dezvoltare;
- oportunitatea de a crește și de a avansa;
- acces la evenimente, conferințe și traininguri profesionale;
- colaborare cu parteneri locali și internaționali.
Ce așteptăm de la tine:
- abilități manageriale și de conducere;
- capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe și de a evolua într-un mediu în
schimbare;
- implicare în parteneriate de durată;
- interesul pentru cunoașterea tehnologiilor noi și aplicarea lor în bibliotecă;
- spirit organizatoric și abilități analitice.
Denumirea postului vacant: BIBLIOTECAR
Ești cu un pas mai aproape dacă:
- comunici excelent și ai spirit de echipă;
- ești flexibil și ai abilități de organizare;
- ești curios și creativ;

- vrei să înveți lucruri noi;
- îți place să lucrezi cu oameni din diferite domenii de activitate;
- ești o persoană dinamică, foarte bine organizată și cu inițiativă.
Ce presupune postul:
- interacțiunea cu diferite categorii de utilizatori;
- acordarea asistenței informaționale;
- participarea la organizarea și desfășurarea activităților;
- promovarea activităților și serviciilor;
- participarea la activități de instruire;
- utilizarea tehnologiilor noi;
- implicarea în implementarea planurilor și campaniilor de lectură.
Ce îți oferim:
-

contract individual de muncă;
asigurare medicală;
parte dintr-o echipă profesională și motivată;
un cadru excelent de dezvoltare;
oportunitatea de a crește și de a avansa;
acces la evenimente, conferințe și traininguri profesionale.

