Bibliotheekmedewerker publieksservice op oproepbasis

Wie zijn wij?
De bibliotheek is al lang niet meer de plek waar je alleen komt om boeken te lenen. Bibliotheek
Huizen – Laren - Blaricum is een ontmoetingsplek waar je kunt lezen, studeren, gebruik kunt maken
van IT-voorzieningen, deelnemen aan diverse activiteiten of je kunt laten informeren over
bijvoorbeeld het gebruik van een e-reader en met al je vragen over de overheid of lokale partners
terecht kunt.
Wij hebben twee vestigingen in drie gemeenten: Huizen, Laren en Blaricum. Bibliotheekvestiging
Huizen en bibliotheekvestiging Laren hebben elk hun eigen sfeer en dynamiek. Eén ding hebben ze
gemeen: overal werken onze medewerkers aan een zo goed mogelijk invulling van onze wettelijke
kernfuncties: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, bieden van mogelijkheden tot
ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen, het laten kennismaken met literatuur, organiseren
van ontmoeting en debat en bezoekers kennis laten maken met kunst en cultuur.
Met 29 medewerkers en ruim 70 vrijwilligers die ondersteunen bij diverse projecten staan wij klaar
voor onze bezoekers. We werken samen met en voor maatschappelijke partners, scholen en
gemeenten. Als bibliotheek willen we de wereld van mensen groter maken door het stimuleren van
lezen, leren en ontmoeten.
Ter uitbreiding van onze flexibele pool, zijn wij op zoek naar meerdere kandidaten die flexibel af en
toe een dag(deel) in willen vallen. Het kan voorkomen dat je een periode geen werkaanbieding
krijgt maar er zullen ook periodes zijn (met name rond de vakantieperiodes of ter vervanging bij
ziekte, verlof e.d.) dat je meerdere aanbiedingen per week kan krijgen. Het betreft dus geen baan
met een structureel vast aantal uren of een minimale urenomvang.
Wat ga je doen?
• Je bent het aanspreekpunt voor onze bezoekers in de bibliotheek, waarbij je nieuwsgierig bent naar
hun informatiebehoefte. Hierbij houd je het diverse aanbod van de bibliotheek in gedachten en
informeer en adviseer je onze bezoekers zo goed mogelijk.
• Je zorgt dat iedereen zich thuis voelt in de bibliotheek en maakt proactief onze bezoekers wegwijs
in de bibliotheek.
• Je helpt of bemiddelt bij vragen van klanten
• Je regelt alles ten aanzien van het lidmaatschap en zorgt dat alles administratief goed afgehandeld
is.
• De bibliotheek ziet er dankzij jou tiptop uit. Alles is opgeruimd en aantrekkelijk gepresenteerd.
• Tevens assisteer je bij diverse activiteitenprogramma’s in de bibliotheek en zorg je dat deze
uitstekend verlopen.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Bovenal je enthousiaste en opgeruimde persoonlijkheid. Je hebt van nature een positieve kijk
op dingen en denkt in oplossingen; je hebt een flexibele geest.
Je bent zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid in de dienstverlening. Je stelt hierbij de
klant centraal.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je beschikt over MBO4 werk- en denkniveau.
Je hebt affiniteit met informatie, lezen, leren en kennisdeling en weet gebruik te maken van
beschikbare digitale informatiebronnen.

•
•
•

Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden
Je hebt ervaring met Office 365
Je bent bereid om op oproepbasis in te vallen.

Waarom kies je voor ons?
• Wij zijn een maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving staat.
• Wij bieden een gevarieerde werkomgeving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat.
• Wij vinden jouw ontwikkeling belangrijk.
• Wij bieden passende arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Openbare Bibliotheken (schaal 4,
trede 0).
Solliciteren?
Voel jij je thuis in deze veelzijdige functie, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV voor 16
november t.a.v. Katalin Kozma, kkozma@bibliotheekhlb.nl .
Vermeld in de onderwerpregel dat je reageert op de vacature oproep bibliotheekmedewerker.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47. Om je goed in te kunnen werken ben je 1 week
achter elkaar beschikbaar.
Voor vragen over de functie kun je een e-mail sturen naar bibliotheekmanager Jacqueline Straathof ,
jstraathof@bibliotheekhlb.nl.

