
                                                                                                                                     

Mediatekāre/-s – uz nenoteiktu laiku - pusslodze 

Francijas institūta Latvijā uzdevums ir veicināt kultūras apmaiņu starp Franciju un Latviju. Institūts piedāvā 

franču valodas kursus, tā apmeklētājiem ir pieejama plaša mediatēka ar vairāk nekā 12 000 vienībām – 

grāmatām, filmām, mūziku, preses izdevumiem digitālā un papīra formātā, kā arī visa gada garumā 

ikvienam interesentam tiek piedāvāta daudzveidīga kultūras programma (kino, teātris, literārie pasākumi, 

mūzika, izstādes, konferences u.c.). 

Amats: 
Mediatekāre/-s 

Francijas institūta direktora un direktores vietnieces pakļautībā mediatekāres/-
ra pamata pienākumos ietilpst apmeklētāju apkalpošana un mediatēkas 
pilnvērtīgas darbības nodrošināšana. 

Pienākumi • Iesaiste mediatēkas modernizācijas stratēģijas izstrādāšanā un īstenošanā: 
✓ Tematisko izlašu sagatavošana 
✓ Darbību īstenošana ar mērķi piesaistīt jaunus apmeklētājus, īpaši jauniešu vidū 
✓ Digitālā klāsta, ieskaitot virtuālās realitātes, attīstības veicināšana 

• Mediatēkas ikdienas darba nodrošināšana: 
✓ Apmeklētāju apkalpošana, lietotāju reģistrēšana, vienību izsniegšana, 

kavējumu apstrāde u.c. 
✓ Mediatēkas krājumā esošo vienību apstrāde (kataloģizēšana, ievākošana, 

norakstīšana u.c.) 
✓ Pasūtījumu sagatavošana un apstrāde  

• Mediatēkas krājuma popularizēšana: 
✓ Informācijas sagatavošana mājaslapai un sociālajiem tīkliem, kā arī digitālās 

bibliotēkas “Culturethèque” popularizēšana 
✓ Klašu ekskursiju organizēšana un vadīšana  

• Dalība Francijas institūta rīkotajos pasākumos: 
✓ Regulāra pasākumu vadīšana jauniešiem (Pasaku pēcpusdiena, u.c.) 
✓ Dalība Francijas institūta starpnozaru projektu rīkošanā (Baltā nakts, 

Digitālais novembris, Institūta viesis, Kino klubs, u.c.) 

• Mediatēkas budžeta izstrāde sadarbībā ar ģenerālsekretāri 

• Nepieciešamības gadījumā atbalsts citiem Francijas institūta departamentiem: 
✓ Tulkojumi un pārlasīšana 
✓ Atbalsts Valodu centram, informācijas sniegšanā par kursiem 

Kandidāta profils • Saskarsmes spējas darbā ar apmeklētājiem 

• Izpratne un aicinājums strādāt ar bērniem 

• Izcilas saskarsmes spējas 

• Vēlēšanās strādāt komandā 

• Vēlama iepriekšēja pieredze klientu apkalpošanā/bibliotēkas vadībā  

• Labas franču un angļu valodas zināšanas, latviešu un/vai krievu valodas zināšanas 
kalpos kā priekšrocība 

• Darba piedāvājums attiecināms arī uz studentiem 

• Atvērtība, radošums, iniciatīva un akurātums 

• Elastīgums attiecībā uz darba stundām 

• Labas datorprasmes  

Darba laiks Pusslodze (19,25 h nedēļā) 
Plānotais darba grafiks četras dienas nedēļā, ieskaitot sestdienas  plkst. 10.00–
17.00 katru otro nedēļu. 
Darba attiecību sākums: 1.11.2021. 

Alga 587,67 € bruto 
BTA Lux plus apdrošināšana (pēc pārbaudes laika) 

Pieteikšanās: kandidāti lūgti nosūtīt savu CV un motivācijas vēstuli franču valodā Francijas institūta 

direktorei Veronikai Disosuā veronique.dussaussois@institut-francais.lv un direktores vietniecei 

Sandrai Urtānei sandra.urtane@institut-francais.lv līdz 2021.gada 20.oktobrim. 
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