
Pracovník Oddelenia informačných technológií  Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach  - 

operátor skenerov 

 

Náplň práce:  

- zabezpečenie procesu digitalizácie na rôznych typoch skenerov; 

- odstraňovanie problémov v procese digitalizácie na úrovni lokálneho aplikačného softvéru 

a hardvéru; 

- príprava podkladov na digitalizáciu, nastavenie procesu digitalizácie pre rôzne typy materiálov, 

digitalizácia materiálov, vyhodnotenie výstupu digitalizácie, postprocessingové spracovanie 

výstupu digitalizácie a jeho sprístupnenie; 

- zabezpečenie požadovanej kvality prevádzky a kvality služieb. 

Požadujeme:  

- minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (odbor informačné technológie výhodou); 

- aspoň základná znalosť čítania technickej dokumentácie v anglickom jazyku;  

- záujem o informačné a komunikačné technológie; 

- dobrá znalosť práce na PC s MS Windows, MS Office, ABBYY FineReader a pod.; 

- orientácia v oblasti digitalizácie dokumentov vítaná (grafické postprocessingové spracovanie 

dokumentov, konverzie formátov, tvorba metadát, identifikátorov...). 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- schopnosť komunikovať s kolegami, klientami a dodávateľmi zariadení; 

- schopnosť operatívne a iniciatívne riešiť vzniknuté problémy; 

- chuť učiť sa nové veci;  

- analytické a technické zručnosti; 

- zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť; 

- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie. 

Ponúkame:  

- prácu na plný úväzok v rámci projektu do 31.12.2017 s perspektívou trvalého pracovného 

úväzku;  

- ohodnotenie podľa zákona o odmeňovaní pri prácach vo verejnom záujme;  

- motivujúce pracovné prostredie.  

  

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2017   

  

Uzávierka prihlášok: 26.5.2017  

  

Kontakt:  

V prípade, že Vás uvedená ponuka oslovila a splňujete vyššie uvedené podmienky, pošlite svoj 

štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom Vašej odbornej praxe spolu s motivačným listom 

elektronicky na e-mail daniela.dzuganova@upjs.sk alebo poštou na adresu Univerzitná knižnica UPJŠ 

v Košiciach, Moyzesova 9, 040 01 Košice. Obálku označte : Výberové konanie.  

Poslaním Vášho životopisu dávate, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas so zhromažďovaním a spracovaním Vašich 

osobných údajov poskytnutých Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom Šrobárova 2, 

041 80, Košice, IČO 00397768 výhradne na účely súvisiace s Vami prejaveným záujmom o zamestnanie 

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to v rozsahu nevyhnutnom pre priebeh výberového 

konania. Tento súhlas platí až do jeho odvolania písomnou formou, najdlhšie však po dobu 1 roka od 

jeho zaslania. Zároveň s ním prehlasujete, že sú Vám známe všetky práve, ktoré Vám prináležia podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a že všetky Vami uvedené údaje sú pravdivé.  
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