Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”
(reģ.Nr.3034303202)
aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU (MĀKSLĀ) (profesijas kods 3433 03)
Darba pienākumi:
•
•
•

•
•
•

veikt bibliotēkas lietotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu.
sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu un elektroniskos
resursus;
organizēt un vadīt literatūras popularizēšanas pasākumus bibliotēkā. Rīkot
izstādes lasītavā. Sniegt informāciju par bibliotēkas pasākumiem skolas
mājaslapas administratoram. Piedalīties meistarklašu organizēšanas procesā;
piedalīties lasītavas krājuma organizēšanā, uzturēšanā, veikt krājuma
noformēšanu, piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijās;
organizēt savu darbu, atbildēt par paveiktā kvalitāti;
piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumos.

Prasības pretendentam:
•

•
•
•
•
•
•
•

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība
bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā
speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku
darba jomā;
pārzināt darbu BIS ALISE;
pieredze bibliotekārajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
latviešu valodas zināšanas C2 līmenī, vēlamas vismaz vienas svešvalodas
(angļu val.) zināšanas;
labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.
precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu.

Piedāvājam:
•
•
•
•

•

darbu uz nenoteiktu laiku;
darbu radošā un dinamiskā vidē, sākot ar bibliotēkas iekārtošanu jaunuzceltā
skolas ēkā;
iespēju piedalīties starptautiskās mobilitātēs;
darba algu 830 euro (astoņi simti trīsdesmit eiro, 00 centi) mēnesī pirms
nodokļu nomaksas, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 10% piemaksu
par darbu PIKC;
sociālās garantijas.

Darba vietas adrese Alejas ielā 18, Liepājā.
Līdz 2022.gada 27.maijam gaidīsim jūsu CV un pieteikuma vēstuli e-pasta adresē
personals@lmmdv.edu.lv ar norādi “Bibliotekārs”.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – PIKC LMMDV bibliotekāra (mākslā) atlases
procesu nodrošināšanai. Personas datu pārzinis – PIKC LMMDV. Tālrunis papildus
informācijai 63 422 330.

