
Dit zijn wij

Wij zijn Bibliotheken Noord Fryslân en wij doen 
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.

En wij zoeken

Voor de regio Dokkum zoeken wij een 
enthousiaste en initiatiefrijke bibliotheek
medewerker basisvaardigheden voor 19 uur per 
week. Basisvaardigheden is de dienstverlening 
die we bieden aan volwassenen die taal 
en digitale vaardigheden willen versterken, 
waardoor hun zelfredzaamheid groeit. 

Onze ideale kandidaat

•  Staat makkelijk in contact met collega’s, 
samenwerkingspartners en inwoners

• Krijgt energie van nieuwe ontwikkelingen 
en vertaalt dit naar lokale initiatieven

• Is in staat om activiteiten te organiseren 
en te coördineren

• Ziet kansen in de maatschappelijke 
rol van de bibliotheek 

• Heeft minimaal mbo4 opleidingsniveau

Dit ga je doen

Je werkt binnen een team aan de activiteiten 
basisvaardigheden binnen en buiten de bibliotheek, zoals 
de cursus ‘kennismaken met de computer’ of de wekelijkse 
taalondersteuning. Je zorgt ervoor dat deze activiteiten 
aansluiten bij de doelgroep en in samenwerking met 
partners georganiseerd worden. Je bent het gezicht van de 
bibliotheek voor deze samenwerkingspartners, zoals het 
welzijnswerk of jobcoaches. Je bouwt aan een netwerk en 
gaat erop uit. Bij activiteiten basisvaardigheden werken 
we met vrijwilligers, ook met hen werk je samen. 
Voor deze functie zijn geen balieuren opgenomen. 
Je werkt in een team van bibliotheekmedewerkers 
en leesconsulenten, waar het kan voorkomen dat je 
incidenteel een dienst van een collega overneemt.

Dit heeft de bibliotheek te bieden

• Uitdagend werk waarin je maatschappelijk van 
betekenis kunt zijn, in een enthousiast team;

• Werktijden in overleg;
• De ruimte om je verder te ontwikkelen;
• Een contract voor de duur van één jaar, 

maar we hopen op een langere samenwerking;
• Maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken: 

schaal 6 (min. € 2.150, tot max. € 2.930, bruto 
per maand bij 36 uur), salarisschaal 01072022. 
Afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

 
Is dit jouw nieuwe baan?

Reageer dan vóór 1 februari 2023 via solliciteren@bnfrl. nl 
o.v.v. vacature Dokkum. De gesprekken zijn gepland op 
7 en 8 februari. Vragen? Neem contact op met manager 
bibliotheken Liza Meindertsma, l.meindertsma@ bnfrl. nl. 
Wil je liever bellen? Stuur dan een mailtje met 
een terugbelverzoek. 

VACATURE
Reageer voor 

1 februariDAN  
ZOEKEN  WE JOU!
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BIBLIOTHEEK?
Bibliotheekmedewerker 
basisvaardigheden

Regio Dokkum 
19 uur per week

MAATSCHAPPELIJKE KANT 
VAN DE



“DIGID?  
IK KAN HET  
NU ZELF”
Kom verder bij het 
informatiepunt Digitale 
Overheid in de Bibliotheek.
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