
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoekt per direct voor Bibliotheken Bernheze een:

Hoe ziet je dag eruit?
Je begint de dag met een ronde door de Bibliotheek en kijkt of alles netjes en in orde is voor het ontvangen 
van bezoekers. Zijn alle boeken opgeruimd? Je kijkt ook in de kinderhoek of boeken en puzzels weer op hun 
plek staan. Je zet de computers aan en kijkt op het informatieplein of er nieuws is. Je bezoekt ook de website 
van de Bibliotheek om naar het programma-aanbod van Bibliotheken Bernheze en de NOBB te kijken, zodat 
je de klanten en bezoekers kunt attenderen op het programma dat bij hen past.

De eerste bezoekers komen binnen om de krant te lezen en je wijst ze de weg naar de leestafel. Ondertussen 
krijg je een telefoontje van een lener die graag boeken thuisbezorgd wil krijgen. Daarna schrijf je een nieuw 
lid in en helpt een bezoeker met het lenen van boeken. Door de dag heen help je vele bezoekers op weg. Je 
hebt een collega geholpen bij een klassenbezoek en aan het einde van de dag ga je met een tevreden en 
voldaan gevoel naar huis.

Wat doe je nog meer?
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers
• Je beantwoordt vragen van bezoekers en wijst hen de weg
• Je brengt het aanbod en de producten onder de aandacht van de bezoekers
• Je zorgt voor een representatieve uitstraling van de vestiging
• Je ondersteunt bij de uitvoering van de dienstverlening en activiteiten
• Je voert administratieve werkzaamheden uit

Herken jij jezelf hierin?
Je bent gastvrij en vriendelijk en helpt de bezoekers graag op weg in de Bibliotheek. Je vindt het prettig om 
in een team te werken en ondersteunt graag bij activiteiten die georganiseerd zijn door collega’s. Je bent 
flexibel en bereid om af en toe bij te springen op andere tijden.

Wat vragen we?
• Mbo-3 niveau
• Communicatieve en digitale vaardigheden
• Ervaring in het omgaan met klanten en groepen
• Je beschikt over een auto en hebt rijbewijs

VACATURE

BIBLIOTHEEKMEDEWERKER IN DE PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Voor gemiddeld 17 uur per week

Ben je enthousiast, nieuwsgierig, gastvrij en klantgericht? Houd je van literatuur, cultuur en maatschappelijke 
onderwerpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
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Wat bieden we?
• Afwisselend werk in Bibliotheken Bernheze
• Een bruto maandsalaris tussen € 1896,- en € 2645,- per maand (o.b.v. 36 uur) conform CAO schaal 4 
• Een dynamische werkomgeving
• Werklocatie is vooral Heeswijk Dinther
• Werktijden in overleg
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime aanstelling)
• Een fijne pensioenregeling

Ben je geïnteresseerd? 
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Maaike van der Burgt, vestigingsmanager 
Bibliotheken Bernheze en Oss , via maaikevanderburgt@nobb.nl. 
Sollicitaties kunnen tot en met 31 maart gemaild worden naar ditzelfde e-mailadres. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Pagina 2 van 2

https://www.debibliotheken.nl/informatie/aanpassingen-cao/
https://www.pob.eu
mailto:maaikevanderburgt%40nobb.nl?subject=

