
Временна свободна длъжност: 

Технически изпълнител в Детски отдел 

към Регионална библиотека „П. К. Яворов” 

ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) 

Това е покана за кандидатстване за горепосочената длъжност  

на договорно нает служител до завръщане на титуляра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжностна характеристика 

 

Техническият изпълнител подпомага подреждането, опазването и 

съхранението на библиотечните документи във фонда на Библиотеката. И при 

необходимост обслужва ползвателите в Детски отдел. Да се включва активно в 

културно-масовите мероприятия на Отдела. 

1. Подпомага библиотекарите при подреждане на върнатите и ползвани от 

ползвателите библиотечни документи, както и новите постъпления в 

библиотечния фонд; 

2. Изпълнява заявки от хранилищата; 

3. Подменя сигнатурни етикети, подлепва физически изхабени 

библиотечни документи; 

4. Включва се в техническите дейности по депозита, при необходимост; 

5. Извършва копирни услуги за ползвателите при спазване на Правилник за 

обслужване на ползвателите и др. дейности, възникнали в хода на ежедневната 

библиотечна работа; 

 

Задължителни квалификации и професионален опит 

А. Формални изисквания 

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да изпълнят набор от 

формални 

изисквания. Тези изисквания са, както следва: 

 завършено образование след средното, удостоверено с диплома 



 владеене на чужди езици; 

 да отговарят на личностните изисквания, свързани със служебните им 

задължения; 

 

Б. Критерии за подбор 

За да са подходящи за тази длъжност, кандидатите трябва да отговарят на 

определени 

основни критерии за професионален опит/знания и за личностни 

характеристики/междуличностни умения. Те са, както следва: 

Професионален опит/знания: 

 опит от използване на информационни технологии необходими за 

осъществяване на; 

 говоримо и писмено владеене на чужд език; 

 владеене на приложенията на Office пакета, и по-конкретно на Word и 

Excel. 

 

Личностни характеристики/междуличностни умения: 

  личност, която е находчива и ориентирана към решаване на проблеми; 

 инициативност и способност за независима работа; 

 внимание към детайла и ориентираност към постигане на качество. 

 

В зависимост от броя на получените заявления комисията за подбор може да 

приложи по-строги изисквания в рамките на горепосочените критерии за подбор. 

 

Назначаване и условия за работа 

Заемащият длъжността ще бъде назначен въз основа на реализиран конкурс от 

назначена Комисия. Предложението на комисията се основава на настоящата обява 

за свободна длъжност.  

Избраният кандидат ще бъде назначен като договорно нает служител на 

заместническо място до завръщане на титуляра. 

Конкурсът/ събеседването ще бъде проведено на 25 февруари 2020 г. от 9, 00 

ч. Деловодство, ул. „Богориди” № 21, РБ „П. К. Яворов” 

 

Процедура за кандидатстване 

За да кандидатствате, изпратете молба/ автобиография rl_burgas@burglib.org 

 

Крайният срок за подаване на документите е 24 февруари 2020 г.. 

 

mailto:rl_burgas@burglib.org

