
De Bibliotheek aan de Vliet verzorgt het bibliotheekwerk in Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en Rijswijk. 
De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een klassieke bibliotheek naar een sociaal maatschappelijke bibliotheek. 
Een bibliotheek die zich bezighoudt met de ontwikkeling van mensen zodat zij mee kunnen blijven doen aan de 
samenleving. 

Voor de bibliotheken in Leidschendam-Voorburg zoeken wij per 1 november een ervaren: 

teamleider voor 36 uur per week

Als teamleider heb je als doel het stimuleren van: 
• de kwaliteit van de dienstverlening;
• klant- en resultaatgerichte samenwerking binnen het team en afstemming met andere teams;
• competentie- en talentontwikkeling van de individuele teamleden.

Als teamleider Leidschendam-Voorburg werk je nauw samen met de teamleider in Rijswijk en de manager. Je geeft leiding 
aan ongeveer 15 medewerkers. 

wat ga je doen?
• Je geeft leiding aan het team binnen de locaties 

Leidschendam, Stompwijk en Voorburg.
• Je zorgt voor een juiste inzet van mensen en middelen.
• Je stimuleert competentie- en talentontwikkeling bij 

individuele teamleden.
• Je stimuleert eigenaarschap in het team en de 

vitaliteit van de individuele teamleden.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

dienstverlening.

wat verwachten we van jou?
• Je hebt affi niteit met de rol van de bibliotheek in de 

samenleving.
• Je hebt een goede antenne voor wat er speelt in de 

gemeente.
• Je hebt een relevante HBO-opleiding.
• Je hebt kennis van klantgroepen, retail- en 

verkooptechnieken.
• Je hebt kennis van bibliotheekdiensten en -producten.
• Je kunt de missie en visie van de bibliotheek vertalen 

naar de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring 
schaal 8, min.  € 2.668,- en max. € 3.420,- 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 ben je iemand die medewerkers enthousiasmeert en motiveert, ben je 
resultaatgericht en heb je een groot probleemoplossend vermogen? 

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

aan de Vliet
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