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Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy  

w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk 
 

Kierownik ……Biblioteki i Wydawnictw    poszukuje kandydatów na stanowisko: …… 

kustosz/starszy kustosz 
 

Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej 

Akademii Nauk, 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55 
 

Data publikacji ogłoszenia: 07.12.2020 r. 

Data ważności ogłoszenia: 11.12.2020 r. do godz. 12.00 lub w przypadku niewyłonienia kandydatury 

do zatrudnienia w pierwszym terminie do dn. 31.12.2020 r. 

Cel istnienia stanowisk: Praca w projekcie pn. OZwRCIN, związanym z digitalizacją i udostępnianiem 

w sieci Internet treści geograficznych. 

Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat – kontrakt do 31.07.2021r. 
 

Zakres obowiązków:  

 Katalogowanie pozycji przeznaczonych do digitalizacji w systemie Virtua/NUKAT/Horizon 

w szczególności dodawanie georeferencji dla wydawnictw kartograficznych oraz linków do 

pełnych tekstów w bazie RCIN 

 wprowadzanie metadanych wydawnictw do bazy RCIN oraz do innych naukowych baz 

danych. 

 

Niezbędne wymagania dla kandydatów:  

 biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych MS Office 

 uprawnienia do katalogowania w NUKAT, 

 znajomość środowiska dLibra, 

 umiejętność odczytywania współrzędnych geograficznych z map  

 

Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (Curriculum Vitae), 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 
c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do 

potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 
 

Informacje dodatkowe: 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO i przepisami wewnętrznymi 

Instytutu”. 

 

Terminu i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych: 

Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: gazicka@twarda.pan.pl do 11.12.2020 r. do 

godz. 12.00 lub do dnia 31.12.2020. 

 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk 

zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie 

wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia. 
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