
Pracovník Oddelenia knižničných procesov a fondov  pri Univerzitnej 

knižnici UPJŠ v Košiciach 
 

Náplň práce 

 aktívna akvizícia a katalogizácia fondu UK UPJŠ, akvizičné a katalogizačné 

spracovanie kn. jednotiek v KIS Aleph; 

 ekonomická agenda v EIS SOFIA (vystavovanie objednávok, kontrola a schvaľovanie 

dodávateľských faktúr); 

 samostatné zabezpečovanie odbornej evidencie;  

 práca s elektronickými informačnými zdrojmi; 

 organizácia a realizácia predajných výstav; 

 komunikácia s fakultami UPJŠ ohľadom nákupu literatúry. 

 

Vzdelanie 

Uprednostňovaná úroveň vzdelania: 

 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania  

 

Požadované znalosti 

 aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná; 

 znalosť práce s PC na pokročilej  úrovni; 

 ekonomické cítenie, komunikatívnosť a príjemné vystupovanie 

 

Ponúkame 

 prácu na plný úväzok; 

 ohodnotenie podľa zákona o odmeňovaní pri prácach vo verejnom záujme; 

 motivujúce pracovné prostredie. 

Nástup: 
01.04.2018, príp. podľa dohody 

 Uzávierka prihlášok: 15.02.2018  

 
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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