Voor verschillende bibliotheken in de gemeenten De Fryske Marren,
Heerenveen en Súdwest-Fryslân zijn wij op zoek naar enthousiaste en
gedreven

BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS
16 - 20 UUR PER WEEK
“Als er een dienst was die talloze films, series, tijdschriften, (e-)boeken, muziek en kranten
aanbood voor slechts € 4,- per maand - een soort combinatie van Wikipedia, Netflix, Blendle,
Spotify en de boekhandel - zou je daar dan gebruik van maken?”
“Tuurlijk! Waar vind ik dat?”
“www.bmf.nl”
“Maar... dat is de Bibliotheek.”
Dat klopt! Sterker nog; naast een mega mediacollectie kun je in de bieb ook nog eens terecht voor
gratis taal- en computercursussen, activiteiten voor (heel) jong en oud, toffe exposities en nog veel
meer. In ons gehele werkgebied gaan we vol voor het stimuleren van (digitale) geletterdheid, het
tegengaan van eenzaamheid en bieden van inspiratie. Als bibliotheekmedewerker maak je dus
onderdeel uit van een verhaal dat zichzelf verkoopt. Lijkt het jou leuk om bij ons te komen te werken?
Dan hopen we van je te horen.
Wat ga je doen?
Hier is altijd wat te doen. Je ontvangt bezoekers en beantwoordt service- en informatievragen. Ook
ondersteun je bezoekers bij het gebruik van de digitale bibliotheek (o.a. tablets, e-readers, apps en de
online Bibliotheek). Omdat je altijd op de hoogte bent van de belangrijkste activiteiten en diensten,
informeer je bezoekers hier ook over. Daarnaast werk je mee aan de uitvoering van het lokale
activiteitenprogramma en ben je tijdens activiteiten het aanspreekpunt.
Waarom dit (n)iets voor jou is
Omdat je graag het uithangbord van
de Bibliotheek bent.

Omdat je liever niet met klanten omgaat.

Omdat je aantoonbaar digitaal
vaardig bent en je nieuwe systemen
snel door hebt.

Omdat je al jaren geen boek hebt
aangeraakt.

Omdat je weet wat de bibliotheek
betekent voor onze samenleving.

Omdat je niet flexibel inzetbaar wilt zijn,
maar altijd op vaste tijden wilt werken.

What’s in it for me?
Je wordt betaald conform de cao Openbare Bibliotheken. Ook krijg je een eindejaarsuitkering. Er is
een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en je krijgt natuurlijk een gratis basisabonnement!
We willen zo snel mogelijk van start dus is het een pré als je ook snel kunt beginnen. In eerste
instantie voor een jaar, maar we hopen natuurlijk op een lange samenwerking. Je werkt op
verschillende locaties, je werkrooster stellen we in overleg vast. Omdat veel van onze kleinere

bibliotheken niet de hele dag open zijn, zullen jouw uren verdeeld worden over 3 of 4 dagen. Het zou
geweldig zijn als je beschikbaar bent op de vrijdag en af en toe op zaterdag (ca. 1x per 3 weken), want
daar hebben we echt behoefte aan! We zorgen voor een goede inwerkperiode; de eerste tijd loop je
met een collega mee, zodat je echt een goede start hebt.
Wat voor bibliotheekmedewerker ben jij?
Wij zijn heel benieuwd. Laat het ons weten in je motivatiebrief (of -filmpje?). Solliciteren kan vóór
28 november 2022 via www.werkeninfriesland.nl. Heb je vragen over de functie? Bel dan met Mirjam
Bakker (Manager Bibliotheken) op nummer 06-81175471. Vragen over de sollicitatieprocedure mag je
stellen aan Colinda Mans (onze personeelsadviseur). Zij is bereikbaar op 06-34139795 (op di en do).
De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 28 november.
Wie weet tot snel!

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers van Bibliotheken Mar
en Fean voorrang. Kandidaten die binnen het werkgebied van Bibliotheken Mar en Fean wonen hebben onze voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

