
 

Assisterende bibliotekar 
 
Det Nordiske Bibliotek i Athen opslår hermed en fuldtidsstilling som assisterende bibliotekar. 
Ansættelse og aflønning sker i Grækenland efter græske ansættelsesregler. 
 

Stillingsbeskrivelse: 
• Skrankearbejde i bibliotekets reception, velkomst og biblioteksintroduktion til nye gæster  
• Deltagelse i bibliotekets daglige drift 
• Foretage betalinger og daglig regnskabsføring 
• Budgetlægning og budgetopfølgning 
• Bestyre bibliotekets hjemmeside 
• Bestyre bibliotekets officielle e-mail konto 
• Hjælpe brugere med litteratursøgning 
• Guide mindre studentergrupper i biblioteket 
• Klargøring af nyindkøb, sætte bøger på plads, oprydning 
• Ansvarlig for bygningens vedligeholdelse. Kontakt til håndværkere og øvrige samarbejdspartnere, kontrol 

af bygningens stand og opfølgning på eventuelle vedligeholdelsesarbejder 

Kvalifikationer: 
Den ideelle ansøger bør: 

• Have en universitetsgrad, fortrinsvis i biblioteksvidenskab, alternativt indenfor humaniora 
• Tale både et skandinavisk sprog, nygræsk og engelsk flydende 
• Have glimrende administrative evner 
• Have bred IT erfaring 
• Være serviceorienteret 
• Være en god problemløser 
• Have gode kommunikations- og samarbejdsevner 
• En baggrund indenfor antikvidenskaberne vil være en stor fordel. 

 

Ansøgning: 
Et detaljeret CV, følgebrev, dokumentation for uddannelse samt referencebreve fra to personer med disses 
kontaktdetaljer adresseres til:  
Dr. Jenny Wallensten, Direktør for det Svenske Institut i Athen 
Og sendes enten elektronisk til: evicharitoudi@norlib.gr 
eller med brevpost til: The Nordic Library at Athens (att. Evi Charitoudi), Kavalloti 7, GR-11742 Athens, Greece  
Ansøgning skrives på dansk, svensk eller norsk. Referencebreve dog gerne på engelsk. 
 
Deadline for ansøgning: 1. juni 2018 
Ansættelse: 3. september 2018 
Interviews vil blive afholdt den 18. juni 2018 
 
Oplysninger om løn og vilkår kan indhentes hos Dr. Jenny Wallensten: jenny.wallensten@sia.gr 
 
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

7 Kavalloti str., GR-117 42 Athens, Greece 
T. +30 210 92 49 210 & +30 210 92 49 211 • F. +30 210 92 16 487 • E. library@norlib.gr 

www.norlib.gr 
 www.facebook.com/nordiclibrary 
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