Skelbimo data: 2019-09-11
Atranką organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga,
kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, Lietuva.
Pareigų pavadinimas: vyriausiasis bibliografas (-ė) Paslaugų departamento Informacinio aprūpinimo
skyrius. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuotoji darbo sutartis).
Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastovioji dalis K-5,64 (~600 Eur, atskaičius mokesčius).
Reikalavimai:
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ar jam prilygintas išsilavinimas) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygintas humanitarinis arba socialinių mokslų krypties išsilavinimas);
 turėti ne mažiau kaip vienų metų profesinę darbo patirtį bent vienoje iš šių sričių:
informacinio ir bibliografinio darbo, komunikacijos ir informacijos, mokymų organizavimo, duomenų
bazių administravimo;
 gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas
taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu,
užduočių atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, vertinimu bei kontrole;
 labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ar kt.) ne žemesniu kaip
įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 mokėti naudotis „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

Darbo pobūdis:


dalyvauja formuojant ir optimizuojant elektroninės informacijos išteklių fondą, užtikrinant jos atranką

pagal turinį;


organizuoja ir koordinuoja kokybiškos informacijos apie elektroninius išteklius rengimą, teikia

konsultacijas šia tema;


organizuoja ir vykdo duomenų bazių testavimą;



dalyvauja administruojant elektronines paslaugas;



vykdo nustatytų elektroninių paslaugų funkcionavimo ir vartojimo stebėseną, surenka ir analizuoja

statistinius rodiklius, teikia išvadas;


teikia siūlymus elektroninių paslaugų funkcionalumo užtikrinimo, tobulinimo klausimais;



vykdo aktyvią elektroninių paslaugų sklaidą;



rengia ir tobulina informacinę medžiagą vartotojams, vykdo jos aktualumo priežiūrą;



vykdo sudėtingas vartotojų informacines užklausas;



teikia individualias konsultacijas vartotojams;



dalyvauja rengiant mokymų programas;



vykdo teminius vartotojų mokymus, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklą;



atlieka mokymų bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklos turinio kokybės analizę ir

teikia pasiūlymus joms tobulinti;


teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos bibliotekų darbuotojams

paslaugų teikimo, viešinimo ir kitais vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais;


analizuoja darbo su elektroniniais ištekliais ir elektroninių paslaugų teikimo naujoves bei bibliotekų

gerąją patirtį, teikia siūlymus, kaip tobulinti jų diegimą ir naudojimą Nacionalinėje bibliotekoje;


teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo

klausimais;


Skyriaus vadovo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;



atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis;



pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauja ir

prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu karjera@lnb.lt iki 2019 m.
rugsėjo 24 dienos.
Laiško pavadinimas – „Paslaugų departamento Informacinio aprūpinimo skyriaus vyriausiasis
bibliografas“.
Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Barbora Šadienė, tel. (8 5) 239 8507.
Konfidencialumą garantuojame. Į pokalbį atrinktus kandidatus informuosime asmeniškai.

