VACATURE
Wij zijn op zoek naar meerdere
enthousiaste collega's!

Naast de bekende plek om boeken
te lenen, is de Bibliotheek zo veel
meer! We zijn een ontmoetingsplek,
een kenniscentrum, een plek om te
werken en studeren, een plek om te
ontspannen of te discussiëren. Bij
Bibliotheek Oosterschelde gaan we
van collectie naar connectie waarbij
de bezoeker centraal staat.

Bibliotheekmedewerker
Een ex-functie met wisselende werktijden en - locaties
Ben jij de exibele collega die klaar staat voor bibliotheekbezoekers en is
servicegerichtheid je tweede natuur? Wil jij een baan die iedere dag anders is
en word je blij van werken in een maatschappelijke omgeving? Dan ben jij de
collega die we zoeken!
De Functie

Jouw pro el

Als bibliotheekmedewerker:
• Ben je het aanspreekpunt voor onze bezoekers.
• Ben je verantwoordelijk voor de
klantbenadering, serviceverlening en
promotie van ons brede aanbod.
• Beantwoord je vragen van onze bezoekers over
collectie, activiteiten, taal- en leesbevordering
en de digitale overheid.
• Ondersteun en faciliteer je bij activiteiten.
• Ben je nieuwsgierig naar de wereld (aan
informatie) om je heen.
• Ben je maatschappelijk betrokken en help je
bezoekers met informatie over de digitale
overheid.

• Je bent exibel.
• MBO werk- en denkniveau.
• Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en assertief.
• Je hebt mensenkennis en inlevingsvermogen.
• Kennis van en binding met ons werkgebied.
• Je beschikt over een rijbewijs met eigen
vervoer.

Het aanbod
Wij bieden je:
• Een dynamische en jne werkomgeving met veel
afwisselende taken.
• Een exibele (bij)baan in verschillende
vestigingen.
• Een salaris van min. € 1.900 en max. € 2.733
(bij een 36-urige werkweek binnen schaal 5
uit COA Openbare Bibliotheken).

Reageren:

Sollicitaties kunnen verzonden worden aan:
c.vanreekum@bibliotheekoosterschelde.nl o.v.v.
vacature Bibliotheek exmedewerker.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Cathrien van Reekum,
0113-562626. Zij gaat graag met je in gesprek om
meer te vertellen over deze functie en over ons.

Bibliotheek Oosterschelde is er voor iedereen.
Juist daarom vinden we het belangrijk dat onze
organisatie bestaat uit mensen met verschillende
achtergronden, voorkeuren, ideeën en
overtuigingen. We kunnen niet wachten om
kennis te maken met onze nieuwe collega's. Wie
je ook bent, wacht niet te lang met reageren,
want zodra wij de juiste kandidaat hebben
gevonden, sluiten we de vacature. Reageer en
laat jezelf zien in je sollicitatie, we zijn benieuwd
naar je!

Met meer dan 60 vakkundige medewerkers en 150
enthousiaste vrijwilligers verzorgt de Bibliotheek
Oosterschelde het openbare Bibliotheekwerk voor meer dan
150.000 inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle,
Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.
In 30 locaties verdeeld over deze 6 gemeenten leveren onze
(vrijwillige) medewerkers dagelijks hun bijdrage aan de
dienstverlening van ruim 33.000 klanten waarbij educatie,
informatie en cultuur centraal staan.

www.bibliotheekoosterschelde.nl

