Educació i formació : Ajudant de Biblioteca (Barcelona) Ref
-80179
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Dates de realització

Del dilluns 7 de gener de 2019 a les 10:00 al divendres 18 de gener de 2019 a les 07:59
Dates d'inscripció

Del dilluns 7 de gener de 2019 a les 10:00 al divendres 18 de gener de 2019 a les 07:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
- Es requereix un/a Ajudant de Biblioteca per la Facultat d'Educació social i Treball Social
de la Fundació Pere Tarrés.
Tasques i funcions:

Donar atenció als usuaris, resoldre les seves incidències i control estadístic pertinent
(préstecs, formació d’usuaris...)
Fer etiquetatge i segellat dels llibres i endreçar els prestatges.
Elaborar els llistats bibliogràfics.
Revisar la bibliografia recomanada pels docents.
Copiar i/o digitalitzar els documents sol•licitats.
Suportar la catalogació i tractament documental del fons bibliogràfic.
Donar suport en la gestió de continguts de les xarxes socials de la Facultat
(Facebook...)
Donar suport en la difusió de la gestió del coneixement de la Facultat a través dels
recursos eines utilitzats en cada moment.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Temporal
Horari: Jornada completa
- Dilluns: 12h-19h.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net

Page 1 of 2

- Dimarts i dijous : 9h-13h i de 14h a 19h
- Dimecres i divendres: de 12.30h a 19h
Retribució: Segons conveni

Perfil Requerit
Requisits
- Grau en Informació i Documentació o Diplomant en Biblioteconomia
- Experiència mínima 1 any com ajudant de biblioteca
- Coneixements demostrables en Catalogació RDA
- Català nivell alt
- Incorporació immediata
Dades de contacte
Dades de contacte: En cas de voler participar en el procés de selecció, en cas de voler
participar en el procés de selecció, pots fer-ho a través del següent link:
Link Oferta: https://goo.gl/JtgTHN
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/80179
Data del document:

7.01.2019
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