Hledáme do týmu kandidáta / kandidátku na pozici asistent/ka ředitele Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje (SVK PK)
asistent/ka ředitele
Místo výkonu práce: Plzeň
Termín nástupu možný od: leden 2023
Vyhlašujeme konkurz na asistenta/ku ředitele SVK PK. Jak byste takovou věc zvládl/a nám
sdělíte u pohovoru, k němuž si Vás pozveme na základě Vašeho motivačního dopisu a CV.
Nepůjde to ale bez:
•
•
•
•

skvělých komunikačních a organizačních schopností,
znalosti společenského vystupování,
výborné znalosti českého jazyka,
výborného písemného projevu

Výhodou může být:
•
•
•
•

praxe v dané pracovní pozici
znalost anglického jazyka (min. úroveň B2) a znalost dalších jazyků
znalost archivní a spisové legislativy
řidičské oprávnění skupiny B

Kandidátům nabízíme:
•
•
•
•
•
•

pracovní poměr na plný úvazek
zajímavou a stabilní práci v prestižní kulturní instituci
dynamické pracovní prostředí
možnost seberealizace
benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, ICT technologie
platové zařazení v platové třídě 10

V případě zájmu pošlete do 15.9. 2022 svůj motivační dopis (max. 2 normostrany)
a strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu na adresu:
sikova.hana@svkpk.cz.
Upozornění:
• Kandidáta na danou pozici bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení.
• V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle strukturovaného životopisu a motivačního
dopisu.
• Pokud bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost, spolu s dalšími
instrukcemi, oznámena do 26. 9. 2022 na uvedený e-mailový kontakt.
• Ve druhém kole bude nutné doložit výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců) a doložit
uvedené nejvyšší vzdělání (stačí jen formou nahlédnutí).
• Uchazeč bude pozván k ústnímu pohovoru a písemnému testu v termínu od 26. 9. do
10.10. 2022.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Zásady GDPR při výběrovém řízení:

Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok
je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč
tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč e-mailem na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním
osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového
řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.
více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

