Vacature: Vestigingscoördinator bibliotheek (Huis van Eemnes) 20-24 uur
Onze vestigingscoördinatoren zetten zich in voor excellente dienstverlening en gastvrijheid in de
bibliotheken van Gooi en meer. Hierbij staat vernieuwing en klantgerichtheid centraal. Wij hebben
zes vestigingen in Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren. Voor onze nieuwe vestiging,
binnen het Huis van Eemnes, zijn we op zoek naar een energieke collega.
Het Huis van Eemnes wordt het kloppende hart van Eemnes. Op deze prachtige, splinternieuwe
locatie komen educatie, informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie samen onder één
dak. Meer informatie over het Huis van Eemnes en bibliotheek Gooi en meer lees je hier:
www.bibliotheekgooienmeer.nl en www.huisvaneemnes.nl.
Een greep uit jouw verantwoordelijkheden:
 De transitie van de huidige bibliotheek naar het Huis van Eemnes (samen met onze
maatschappelijke partners).
 Het coachen en leidinggeven aan een wisselend team van medewerkers en vrijwilligers, je
benut hun competenties en initiatieven en stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling.
 Het optimaliseren van de dienstverlening, samenwerking met onze maatschappelijke
partners en de klantbeleving.
 De activiteiten voor klanten en klantgroepen binnen de bibliotheek.
Wij zoeken iemand die:
 beschikt over hbo denk- en werkniveau in combinatie met enkele jaren ervaring in een
soortgelijke functie;
 verandertrajecten in gang zet, mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening ziet en deze graag
aanstuurt;
 houdt van organiseren en probleemoplossend te werk gaat;
 in het team de positieve, praktisch georiënteerde en communicatieve kracht is;
 werkt vanuit de klantbehoefte en affiniteit heeft met digitale ontwikkelingen.
Ons aanbod:
Inschaling volgens de CAO Openbare Bibliotheken, schaal 7/8 afhankelijk van opleiding en ervaring.
De aanstelling is voor een jaar met de intentie om deze om te zetten in een vast contract.
Meer weten? Voor vragen kan je op vrijdag 15 maart tussen 10:00 – 12:00 uur terecht bij Thijs Spee,
telefoon 035 – 697 3001.
Direct solliciteren? Stuur dan, uiterlijk 18 maart 2019, je motivatiebrief met CV naar
avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag
21 maart 2019.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

