VACATURE

Bibliotheken Noord Fryslân
heeft (misschien wel)

Reageer voor 21 februari

DE LEUKSTE BAAN
VAN DE REGIO!

(REGIO DOKKUM)

Bibliotheekmedewerker met
aandachtsgebied basisvaardigheden

20-24 uur
per week

Dit zijn wij

Dit gaat u doen

Wij zijn Bibliotheken Noord Fryslân en wij doen al
lang veel meer dan alleen boeken uitlenen. We zetten
ons in voor een samenleving waarin iedereen mee
kan doen en de kans krijgt om te leren, te ontmoeten,
geïnspireerd te raken en te groeien. Wij zetten ons in
voor laaggeletterdheid, basisvaardigheden, educatie
en programmering. Dat doen we vanuit onze veertien
vestigingen in negen gemeenten in Noord-Fryslân,
met jeugdcollecties op school, in dorpen zonder
bibliotheek en met de Bibliotheek aan huis voor
wie niet meer naar de bieb kan komen.

Als bibliotheekmedewerker draagt u zorg voor een goede
ontvangst en een prettig verblijf van de klanten. U beantwoordt
vragen en ondersteunt de klant bij het vinden van informatie.
En deze informatie is zeer divers. Om de zelfredzaamheid van
de inwoners van de gemeente te vergroten zet de bibliotheek
in op het bevorderen van basisvaardigheden (taal- rekenen
en digitale vaardigheden). Als bibliotheekmedewerker met
aandachtsgebied basisvaardigheden bouwt u aan het netwerk
van taalaanbieders en toeleiders, vergroot u de zichtbaarheid
van ons aanbod in de dorpen, bereikt u de doelgroep
in het werkgebied en stuurt u vrijwilligers aan.

En wij zoeken

Dit heeft de bibliotheek te bieden

Voor Bibliotheek Dokkum zoeken wij een schaap met
de vijf poten. Nee, hoor, dat niet, maar we zoeken
wel iemand die veelzijdig is. We zoeken namelijk een
enthousiaste digitaal vaardige bibliotheekmedewerker
met aandachtsgebied basisvaardigheden voor 20-24 uur
per week.

• Een afwisselende baan bij een maatschappelijk
betrokken organisatie in beweging;
• Werken in een betrokken team met leuke collega’s;
• De ruimte om u verder te ontwikkelen binnen uw team;
• Een flexibele functie met werktijden in overleg;
• Een contract voor de duur van één jaar,
maar we hopen op een langere samenwerking;
• Maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken: schaal 6
(min. € 2.107,- tot max. € 2.873,- bruto per maand bij 36 uur),
salarisschaal 01-01-2021. Afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Onze ideale kandidaat
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft minimaal mbo-4-opleidingsniveau;
Heeft interesse in en kennis van het sociaal domein;
Heeft brede algemene kennis en volgt de actualiteit;
Wil zich verder ontwikkelen,
zowel inhoudelijk als persoonlijk;
Legt gemakkelijk contact met klanten
en probeert ze optimaal te helpen;
Heeft een open uitstraling, toont initiatief en heeft lef;
Is een netwerker;
Is bereid om de opleiding tot bibliotheekmedewerker
te volgen en succesvol af te ronden.

Meer weten en solliciteren
De hele vacature staat op ontdekdebieb.nl/vacatures. Neem voor
meer informatie contact op met de leidinggevende bibliotheken:
Georgine Oele, 06-14319220, g.oele@bnfrl.nl.
Mail uwsollicitatie en curriculum voor 21 februari 2021 naar
solliciteren@bnfrl.nl. onder vermelding van vacature Dokkum.
De gesprekken zijn gepland op 24 februari 2022. Deze vacature
wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke
geschiktheid gaat de voorkeur naar de interne kandidaat.

