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Bibliotekarie för tidsbegränsad 

anställning till BTH,  

Blekinge Tekniska Högskola 

 

med för närvarande placering vid Biblioteket inom gemensamt verksamhetsstöd i 

Karlskrona. 
 

Diarienr: BTH 3.1.4-0052-2017 

 

 

Högskolebiblioteket vid BTH svarar för kvalificerad informationsförsörjning åt studenter, 

lärare och forskare samt är objekt/systemägare till biblioteks- och lärandestödssystem. Vid 

Biblioteket arbetar nio personer med flertalet på Campus Gräsvik, Karlskrona och en 

person på Campus Piren, Karlshamn. Verksamheten har en väl utvecklad webb. Vi 

prioriterar e-media utveckling och vill skapa mötesplatser på våra bibliotek där människor 

möts, lär för livet och kan ta del av alla våra resurser. I vårt uppdrag ingår att delta i en rad 

utvecklingsprojekt för att skapa nya e-resurser för våra användare.  

Läs gärna mer på www.bth.se/bibliotek 

 

Arbetsbeskrivning: 
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med övriga medarbetare arbeta med varierande 

biblioteksuppgifter som informations- och referensarbete, undervisning och handledning i 

informationssökning samt tillgängliggörande av bibliotekets informationsresurser. 

Proaktivt kontaktarbete gentemot högskolans lärare, studenter och forskare ingår i 

arbetsuppgifterna. 

 

Önskvärda kvalifikationer 

Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande det är meriterande om 

du har en magisterexamen. Vi söker dig som har ett pedagogiskt intresse och gärna 

erfarenhet av undervisning. Du har goda IT-kunskaper och har intresse och förmåga att 

arbeta med bibliotekets IT-tillämpningar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga 

egenskaper, som att du är utåtriktad och självständig, har god förmåga att kommunicera 

och bedriva undervisning, goda språkkunskaper och har lätt att samarbeta. 

 

Tjänstgöringsomfattning:     
Heltid. 

 

Tillträde:  
Snarast, enligt överenskommelse. 

 

Varaktighet:  
Tidsbegränsad anställning 12 månader. 

 

  

http://www.bth.se/bibliotek


 

 

 

Kontaktpersoner:  

Lasse Bourelius, bibliotekschef, tfn 0455-38 50 06 

Mikael Åsman (SACO) tfn 0455-38 57 20 

Sina Valdenäs (OFR), tfn 0455-38 54 92 

Ansökan: 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.4-0052-2017 senast den 

8 mars 2017 till diarium@bth.se.  

Övrigt: 
I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 

välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar  

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
 

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för 

hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras 

teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design 

samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH 

har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga 

samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära 

samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning 

på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning 

på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper 

och fakulteten för teknikvetenskaper. 

 

 

Välkommen med din ansökan! 
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