
OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza 
 

 

Miejsce wykonania pracy: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 

ul. Nowomiejska 15A, 

87-800 Włocławek 

 

Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego przedłużenia 

na czas nieokreślony zgodnie z Kartą Nauczyciela – możliwość realizacji awansu 

zawodowego nauczycieli 

 

Wymiar czasu pracy: 

pełny etat, praca w systemie dwuzmianowym 8:00-15:00 i 11:00-18:00, przewidywana 

również praca w soboty 8:00-15:00 

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: od 1 września 2022 r. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub studia 

podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, 

b) przygotowanie pedagogiczne, 

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela 

bibliotekarza. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność obsługi komputerowych programów pakietu Microsoft Office, 

b) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych, 

c) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania 

decyzji, zdolności analityczne, odporność na stres. 

 

3. Zakres czynności na stanowisku: 

a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 

b) obsługa czytelników, 

c) prowadzenie lekcji bibliotecznych i szkoleń. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) CV, 

c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

e) podpisane oświadczenia, według wzorów:  

 o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych osoby, której dane dotyczą, 



 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w dokumentach składanych w związku z realizacją procesu rekrutacji. 

 

5. Termin, sposób i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta 

pracy na stanowisko nauczyciela bibliotekarza” w terminie do 30 czerwca 2022 r. 

w sekretariacie placówki p. 101 lub przesłać pocztą na adres: 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

 ul. Nowomiejska 15A 

 87-800 Włocławek 
  

6. Informacje dodatkowe: 

Informujemy, że nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo 

odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy 

w uzgodnionym indywidualnie terminie. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

KPCEN we Włocławku (www.cen.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 054 231 33 42 w. 30 

lub email: m.musial@cen.info.pl. 

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: w miesiącu kwietniu 2022 r. 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KPCEN we Włocławku wyniósł 

co najmniej 6% 

 


