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Městská knihovna Česká Lípa, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa: Knihovník /Knihovnice  

s místem výkonu Městská knihovna Česká Lípa 
 

Náplň práce: 

- knihovnické, bibliografické, referenční a informační služby knihovny 
- kulturní a vzdělávací  projekty a akce knihovny pro školy i veřejnost 

 
Požadavky: 
Minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe všeobecného nebo humanitního směru 
Praxe v oblasti kultury, vzdělávání a knihovnictví  výhodou.   
Výborné komunikační schopnosti, příjemné vystupování, pečlivost, systematičnost, 
spolehlivost, důslednost, schopnost samostatné i týmové práce, zájem o obor a danou 
problematiku. 
Pokročilá znalost práce s PC a elektronickými zdroji, zájem o nové technologie, ochota 
vzdělávat se, aktivní přístup ke svěřeným úkolům.  
Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, další jazyky výhodou. 
 

Nabízíme: 

Platové ohodnocení podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a NV č. 564/2006 
Sb..  
Plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD), 5 týdnů 
dovolené,  stravenky, sick days. 
Zajímavou práci v kreativním prostředí stabilní instituce, možnost vzdělávání. 
Termín nástupu dle dohody. 
 

K přihlášce do výběrového řízení uchazeč připojí strukturovaný životopis s motivačním dopisem   
a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  
Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 7. 5. 2021 na e-mailovou adresu 
reditel@knihovna-cl.cz nebo na poštovní adresu: 
Městská knihovna Česká Lípa, p.o., nám. T.G.Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.  
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout, 
pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, budou tyto protokolárně skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádného z uchazečů a zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 

 
V České Lípě  26. 4. 2021     PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka  

Městská knihovna Česká Lípa.p.o. 
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