
Wij zoeken een enthousiaste

bibliotheekmedewerker 
voor 24 uur per week

met organisatorisch en administratief talent
Als bibliotheekmedewerker ben je voor klanten een inspirerende begeleider bij hun persoonlijke ontwikkeling, in het 
bijzonder taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Je maakt daarbij verbinding met de klant en je zorgt 
ervoor inzicht te krijgen in zijn/haar behoefte. 

• Je levert een actieve bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van de programmering. Dit kan zowel in de 
bibliotheeklocaties als op andere locaties zijn. • Je presenteert de c0llectie aantrekkelijk en verkoopt actief het totale 
aanbod van de bibliotheek. • Je bent een gastvrije serviceverlener die de klanten helpt hun weg te vinden in de bibliotheek 
of je verwijst ze door. • Je bent een enthousiaste ambassadeur van de bibliotheek. • Je draagt actief bij aan het verhogen 
van de kwaliteit van de dienstverlening. 

wat ga je nog meer doen?
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant.
• Je instrueert en coacht klanten bij het gebruik van 

digitale informatiebronnen en digitale media.
• Je creëert een gastvrije sfeer in de bibliotheek.
• Je brengt proactief de programmering van de 

bibliotheek onder de aandacht.
• Je organiseert en begeleidt lezingen, workshops en 

andere activiteiten. Je maakt hiervoor de draaiboeken.
• Je legt financiële en administratieve afspraken vast 

voor de activiteiten.

wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op MBO-

niveau en je hebt aantoonbare werkervaring in een 
dienstverlenende organisatie.   

• Je hebt voldoende digitale kennis en vaardigheden om 
klanten goed op weg te helpen.

• Je kunt resultaatgericht samenwerken met andere  
instellingen. 

• Je communiceert duidelijk en verbindend. 
• Je kunt goed plannen en organiseren.
• Je durft te spreken voor groepen tijdens activiteiten. 

wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring 
schaal 6, min.  € 2.006,- en max. € 2.735,- per maand bij een werkweek van 36 uur.  Wij bieden in eerste instantie een 
contract voor één jaar. Daarna behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 

wil je meer weten over de vacature?
Neem contact op met Ineke Zonneveld, manager publieke dienstverlening, 070-2400250.

solliciteren?
Word je enthousiast van deze vacature en denk je dat jouw vaardigheden en ervaring 
aansluiten bij het profiel? 

Solliciteer dan vóór 1 september 2019 door je CV en motivatie te mailen naar 
secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. vacature bibliotheekmedewerker. aan de Vliet

VACATURE


