
Bibliotheken Noord Fryslân  
heeft (misschien wel)

DE LEUKSTE BAAN 
VAN DOKKUM!
Enthousiaste bibliotheek-  
en ING-medewerker

Dit zijn wij

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.

En wij zoeken

Voor Bibliotheek Dokkum zoeken wij een schaap met 
de vijf poten. Nee, hoor, dat niet, maar we zoeken wel 
iemand die veelzijdig is. Wij zoeken namelijk per direct 
een enthousiaste bibliotheekmedewerker met focus 
op de dienstverlening van het ING servicepunt in de 
bibliotheek voor 22 uur per week. 

Onze ideale kandidaat

• Heeft minimaal mbo-4-opleidingsniveau;
• Heeft brede algemene kennis en volgt de actualiteit;
• Wil zich verder ontwikkelen, 

zowel inhoudelijk als persoonlijk;
• Heeft een open uitstraling, toont initiatief en heeft lef;
• Is een netwerker;
• Legt gemakkelijk contact met klanten 

en probeert ze optimaal te helpen;
• Is bereid om de opleiding tot bibliotheekmedewerker 

te volgen en succesvol af te ronden.
• Woont in of rondom Dokkum

Dit ga je doen

Je bent bibliotheekmedewerker, maar óók, of misschien 
wel vooral medewerker van het ING servicepunt in de 
bibliotheek. Je helpt mensen bij digitaal bankieren 
en beantwoordt vragen over bankzaken. Je werkt vijf 
dagen in de week vier middagen. Daarnaast werk je één 
zaterdag per drie weken een reguliere bibliotheekdienst.

Dit heeft de bibliotheek te bieden

• Een afwisselende baan bij een maatschappelijk 
betrokken organisatie in beweging; 

• Werken in een betrokken team met leuke collega’s; 
• De ruimte om je verder te ontwikkelen 

binnen jouw team;
• 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. 

Meer weten en solliciteren

Neem voor meer informatie contact op met directeur 
Paulien Schreuder, 06-1000 6525, p.schreuder@bnfrl.nl. 
Mail jouw sollicitatie en curriculum voor 13 juni 2022 naar 
solliciteren@bnfrl.nl onder vermelding van ‘vacature 
Dokkum ING’. De gesprekken zijn op 16 en 17 juni 2022. 

22 uur 
per week

VACATURE
Reageer voor  

13 juni


