Vacature

De Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar

Enthousiaste vrijwilligers
voor vestigingen Yerseke en Krabbendijke
op woensdag- en/of vrijdagmiddag

Kom jij de Bieb in de Buurt versterken?

De Bibliotheek Oosterschelde
(BO) verzorgt het openbare
Bibliotheekwerk voor meer dan
150.000 inwoners van de
gemeenten Borsele, Goes,
Kapelle, Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland en
Tholen.
In de Bibliotheek Oosterschelde
leveren meer dan 60 medewerkers en 150 vrijwilligers in
32 locaties dagelijks hun
bijdrage aan de dienstverlening
van ruim 33.000 klanten. In de
dienstverlening staan educatie,
informatie en cultuur centraal.
Klantgericht werken en kwaliteit
zijn kernwoorden in de
Bibliotheek Oosterschelde.
De Bibliotheek Oosterschelde
werkt samen met het onderwijs,
belangenverenigingen van
ouderen en andere instellingen
en organisaties.
De Bibliotheek Oosterschelde
vervult een culturele – en
maatschappelijke rol door het
organiseren van activiteiten
zoals lezingen, exposities,
cursussen en workshops.

Jouw taken
Je bent gastvrouw of -heer en verwelkomt de klanten
Je beantwoordt en helpt mensen met hun vragen
Je maakt gebruikers wegwijs in de Bieb in de Buurt
Je zorgt voor de goede presentatie van de collectie
Je draagt zorg voor de juiste werking van de
Bibliotheekvoorzieningen
Wat verwachten wij van jou?
Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor gang van zaken en zorgt
dat afspraken worden nagekomen
Je bent bereid te werken volgens afgesproken tijden en de
procedures van de organisatie
Je bent flexibel
Je bent representatief en behulpzaam en je hebt een
dienstverlenende houding, zet de klant centraal
Je vindt het leuk om met veel verschillende mensen om te gaan
Je werkt nauwkeurig en systematisch
Je bent zelfstandig
Je weet hoe computers werken, bent digitaal vaardig en hebt daar
plezier in

Dan ben jij degene naar wie wij op zoek zijn!
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een plezierige en inspirerende werkomgeving.
Je wordt aangestuurd door een professionele bibliotheekmedewerker die
je vakinhoudelijk ondersteunt. Je krijgt een gratis basis
Bibliotheekabonnement, reiskostenvergoeding en een
eindejaarsgeschenk.
De vrijwilligersovereenkomst met alle afspraken en voorwaarden wordt
aangegaan met Bibliotheek Oosterschelde.
Nieuwsgierig ?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw M.J. Govers,
telefoon 0113 56 26 26.
Reageren?
Je kunt een korte motivatie en CV mailen naar
mj.govers@bibliotheekoosterschelde.nl

