Oznámení o volné pracovní pozici
Národní knihovna České republiky
zastoupená PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem Národní knihovny České republiky
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovního místa

Specialista v knihovnách – pracovník oddělení pro standardy

Sjednaný druh práce: HPP – 0,5 úvazek
Plat: platová třída 13
stupeň - dle praxe
Požadavky na uchazeče:
-

občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Požadované vzdělání:
-

VŠ vzdělání (informatické, knihovnické, archivářské nebo informační zaměření výhodou)

Požadované znalosti
-

analytické myšlení
zájem o problematiku správy nebo dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů
znalost angličtiny na úrovni porozumění odbornému textu
výhodou orientace v XML
pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
schopnost samostatné práce, pečlivost, komunikativnost, slušné vystupování, zodpovědnost,
loajalita, vysoké pracovní nasazení

Náplň práce:
-

činnosti týkající se předpisů pro digitalizaci a dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů
v knihovnách ČR se zaměřením na metadata a souborové formáty
koordinační a konzultační činnost vůči institucím využívajícím standardy NDK
(http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace)
spolupráce na vývoji interních nástrojů pro práci s daty a metadaty

Nabízíme:
-

-

platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou
nástup od 1. 7. 2018, případně dohodou
vhodné i pro absolventy nebo studující
možnost odborného rozvoje v dynamickém oboru digitální archivace (dlouhodobého
uchování digitálních dokumentů) v centrálním pracovišti s podílem na určování celostátních
řešení
možnost účasti na výzkumných projektech
zaměstnanecké benefity (stravenky, karta Asociace muzeí a galerií opravňující k bezplatným
nebo zvýhodněným vstupům do řady vybraných památek, muzeí a galerií)
5 týdnů dovolené, až 5 dní zdravotního volna
stabilitu státní organizace
přátelský kolektiv

Vaši přihlášku se stručným motivačním dopisem a strukturovaným profesním životopisem zasílejte
nejpozději do 30. 6. 2018 na e-mail: volnamista@nkp.cz
Do předmětu zprávy uveďte: specialista v knihovnách - pracovník oddělení pro standardy

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, nejdéle však po dobu 1 roku od jejich zaslání.

