
De Bibliotheek aan de Vliet is een resultaat- en klantgerichte bibliotheek met vijf locaties in gemeente Leidschendam-
Voorburg en gemeente Rijswijk. Met een professioneel team en effi ciënte bedrijfsvoering levert zij bibliotheekdiensten aan 
de inwoners van beide gemeenten, scholen en instellingen. Daarbij staat ondernemerschap hoog in het vaandel en wordt 
ingezet op het verstevigen van samenwerkingsverbanden met culturele-, maatschappelijke- en onderwijsinstellingen. 

Voor de afdeling Publieke Dienstverlening zoeken wij per direct een: 

enthousiaste invalkracht
(gemiddeld 15 uur per week)

De Publieke Dienstverlening omvat de klantenservice, het inlichtingenwerk, de informatiedienstverlening en het 
onderhouden en presenteren van de collectie. De afdeling is erop gericht om de klanten van de bibliotheek een optimale 
service te bieden op deze terreinen. Ook zorgt de Publieke Dienstverlening voor de uitvoering en ondersteuning van 
culturele, educatieve en informatieve activiteiten.

Wat ga je doen?
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant;
• Je creëert een gastvrije sfeer in de bibliotheek;
• Je begeleidt de klant bij de inname en uitgifte van de 

media, ledenadministratie en de catalogi;
• Je bent adviseur bij het vinden van informatie;
• Je brengt proactief de dienstverlening en activiteiten 

van de bibliotheek onder de aandacht;
• Je zorgt dat de collectie er uitnodigend uitziet, de 

kasten op orde zijn en vult de displays aan;
• Je bent het aanspreekpunt voor de opruimhulpen;
• Je verricht alle verdere bibliotheekwerkzaamheden.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent gemiddeld 15 uur per week beschikbaar;
• Je kiest bewust voor een baan op fl exibele basis;
• Je vindt het fi jn om op wisselende tijden en 

verschillende locaties te werken;
• Je hebt een relevant diploma op zak, liefst een 

bibliotheekopleiding;
• Je hebt ervaring in het werken in een frontoffi ce;
• Je hebt de juiste digitale en ICT vaardigheden om 

klanten verder te helpen en storingen op te lossen;
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands;
• Je bent bereid jouw bibliotheekkennis te ontwikkelen.

wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring 
schaal 4, min. € 1.743,- en max. € 2.431,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Ben je jonger dan 23? Dan is er een 
jeugdschaal van toepassing. 

Je werkt afwisselend in de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Wil je meer informatie over de bibliotheek, kijk dan 
op www.bibliotheekaandevliet.nl. 

solliciteren?
Herken je graag de wensen en behoeften van klanten? Ben je fl exibel, servicegericht en proactief? En werk je graag in 
teamverband? 

Solliciteer dan vóór 22 januari 2018 door je CV en motivatiebrief te mailen naar 
secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. vacature invalkracht. 

aan de Vliet

vacature 
invalkracht


