Ledig 100% vikariat som bibliotekar, Moss
bibliotek
Arbeidsoppgaver
Vi har ledig 100% midlertidig stilling som bibliotekar ved Moss bibliotek. Stillingen er ledig fra 12.8.2019 og forventet varighet fram til våren
2020.
Arbeidsoppgaver
Du skal i hovedsak arbeide i barne- og ungdomsavdelingen. Du vil også inngå som deltaker i et prosjekt rettet mot ungdom.
Arbeidet vil bestå av:
Publikumsbetjening og veiledning
Litteraturformidling
Arrangementer
Klasse- og barnehagebesøk
Prosjektarbeid ungdom
1.1.2020 vil Moss kommune bli slått sammen med Rygge kommune. Biblioteket inngår derfor i en endringsprosess som vil prege arbeidet
framover.
Du vil mest sannsynlig arbeide ved Moss bibliotek, men på grunn av pågående endringer i forbindelse med sammenslåingen kan arbeidsstedet
også bli Rygge bibliotek.
Arbeidstid
Delta i vaktordning (dag, helg, kveld)

Kvalifikasjoner
Utdanning på bachelornivå innen bibliotekfag.
Det er spesielt ønskelig med interesse for arbeid med ungdom / ungdomskultur.
Vi legger stor vekt på relevante personlige egenskaper, som at du er:
Kreativ og engasjert
Fleksibel og serviceinnstilt
Interessert i formidlingsarbeid

Om Moss bibliotek
Moss bibliotek er et aktivt og fremtidsrettet bibliotek som har som mål å være relevant og attraktivt for alle innbyggere i kommunen. Biblioteket
skal tilby tjenester preget av innovasjon, og ha selvstendige og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til beste for innbyggerne.
Vi tilbyr
Faglig utvikling i et aktivt miljø.
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.
Kontaktperson
Beate Aakerøy, biblioteksjef
Tlf. 404 79 982, beate.aakeroy@moss.kommune.no
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Informasjon til deg som søker
Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.
Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
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Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Moss og Rygge blir én kommune i 2020
Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Jobb i Moss!
#Mangfoldige Moss
Nye Moss kommunes visjon:
SKAPENDE - VARMERE - GRØNNERE
Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bygge en ny kommune sammen. Nye Moss kommune etableres 1.januar 2020, men vi er allerede i
gang med mange samarbeidsprosjekter og samlokaliseringer.
Jobbnorge-ID: 168693, Søknadsfrist: Avsluttet
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