VACATURE
Wij zoeken op korte termijn enthousiaste, flexibele, digitaalvaardige

Bibliotheekmedewerkers

Gem.
10 uur
per week

voor verschillende vestigingen, op afroep maar met een basis van gemiddeld tien uur per week.

Dit zijn wij

Wij doen al lang veel meer dan alleen boek 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. Wij richten ons in het bijzonder
op kwetsbare doelgroepen op het gebied van taal en
digitale vaardigheden. We organiseren uiteenlopende
activiteiten voor jong én oud en doen dat vanuit onze
veertien vestigingen in negen gemeenten in NoordFryslân, inclusief vier Waddeneilanden. In de dorpen
zonder bibliotheek is een jeugdcollectie op school
aanwezig en voor wie niet meer naar de bieb kan komen,
is er de Bibliotheek aan Huis.

Dit gaat u doen

U werkt zelfstandig in een team van gemotiveerde
collega’s. Samen zorgen jullie voor een aantrekkelijke
bibliotheek, een fijne ontmoetingsplek. U zorgt 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,
van vragen over titels van boeken, tot vragen over het
aanvragen van DigiD, hulp bij de computer of installeren
van (overheids)apps of de dienstverlening van de
overheid.
Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en daar
hebben we u bij nodig. U bent actief op zoek naar de
klantbehoefte en denkt in kansen en mogelijkheden.
Samen met uw collega’s vertaalt u dit naar een
aantrekkelijk en actueel aanbod van diensten en
activiteiten.

Onze ideale bibliotheekmedewerker…
•
•
•
•

heeft minimaal mbo-4-opleidingsniveau;
is digitaalvaardig;
heeft brede algemene kennis en volgt de actualiteit;
wil zich verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als
persoonlijk. U bent in staat goed naar uw eigen
handelen te kijken en bij te sturen als dat nodig is;
• Is bereid een opleiding te volgen;
• legt gemakkelijk contact met klanten, en probeert ze
optimaal te helpen;
• heeft een open uitstraling, toont initiatief en heeft ook
lef;

• draagt uit wat de bibliotheek allemaal te bieden
heeft;
• denkt niet alleen in oplossingen, maar zorgt voor
oplossingen;
• beschikt over een rijbewijs en auto in verband
met de omvang van het werkgebied.
Voldoet u nog niet helemaal aan wat wij vragen,
maar bent u wel enthousiast? We horen graag van
u! Wij streven er naar dat iedereen mee kan doen
en nodigen iedereen uit te reageren.

Dit hebben wij te bieden:

• Een afwisselende baan bij een maatschappelijk
betrokken organisatie in beweging;
• Werken in een betrokken team met leuke
collega’s;
• Een flexibele functie met werktijden in overleg.
Werken in het weekend kan ook voorkomen, maar
is altijd in overleg;
• De ruimte om u verder te ontwikkelen binnen uw
team;
• Een contract voor de duur van 1 jaar, maar we
hopen op een langere samenwerking.;
• Maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken
schaal 5, afhankelijk van leeftijd en ervaring (min.
€ 1.863,- tot max. € 2.679- bruto per maand bij 36
uur), met een proeftijd van een maand.

Meer weten?

Neem dan contact op met
de leidinggevende bibliotheken:
Georgine Oele
06-14319220
g.oele@bnfrl.nl

Solliciteren? Mail uw sollicitatie en
curriculum voor 24 september 2020 naar
solliciteren@bnfrl.nl. De gesprekken vinden
plaats op 1 oktober.

