
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 afdeling Programmering Inwoners zoeken wij per direct een:

enthousiaste en servicegerichte medewerker 
voor 24 uur per week (het is ook mogelijk om op een deel van de uren te solliciteren)

De afdeling Programmering Inwoners omvat de klantenservice, de informatiedienstverlening en het 
onderhouden en presenteren van de collectie. Ook zorgt de afdeling Programmering Inwoners voor de 
uitvoering en ondersteuning van de activiteiten van de bibliotheek.

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 

vande media, lenersadministratie en de catalogi;
• Je bent vraagbaak en adviseur bij het vinden van 

informatie;
• Je adviseert klanten over het gebruik van digitale 

mogelijkheden met betrekking tot de bibliotheek; 
• Je zorgt dat de collectie er uitnodigend uitziet, de

kasten op orde zijn en vult de displays aan;
• Je brengt proactief de dienstverlening en de 

activiteiten onder de aandacht;

• Je helpt mee bij het uitvoeren van activiteiten;
• Je verricht alle verdere 

bibliotheekwerkzaamheden.

Wat verwachten we van jou?
• Een relevante opleiding op MBO-niveau; 
• Ervaring in het werken in een dienstverlenende 

organisatie;
• Voldoende digitale vaardigheden om klanten 

verder te helpen;
• Flexibiliteit in het werken op verschillende 

locaties;
• Bereidheid om jouw bibliotheekkennis te 

ontwikkelen.

Wat bieden wij jou?
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Openbare Bibliotheken. Inschaling is afhankelijk van kennis 
en ervaring in schaal 5, min. €1.863,00 en max. €2.679,00 bruto per maand bij een werkweek van 36 
uur. Wij bieden in eerste instantie een dienstverband aan voor één jaar.

Heb je belangstelling of wil je meer weten?
Herken je graag de wensen en behoeften van klanten? Ben je fl exibel, servicegericht en proactief? En 
werk je graag in teamverband? Solliciteer vóór woensdag 19 augustus 2020, door je cv en motivatie te 
mailen naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. vacature medewerker Programmering Inwoners. 
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 24 en dinsdag 25 augustus.

Wil je meer informatie over de bibliotheek, kijk dan op www.bibliotheekaandevliet.nl.

Heb je vragen over de vacature? Neem contact op met Ineke Zonneveld, 
manager Programmering Inwoners, 070-2400250.
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