Beheer avondcursussen
1 tot 12 uur per week

Wie zijn wij?
Bibliotheek Gooi en meer heeft 6 vestigingen en 2 servicepunten. Met meer dan 50 medewerkers en
ruim 350 vrijwilligers staan wij klaar voor onze gasten. We werken samen met en voor
maatschappelijke partners, scholen en gemeenten. Als bibliotheek willen we de wereld van mensen
groter maken door het stimuleren van lezen, leren en ontmoeten.
Hoe doen we dat?
Gastvrij: iedereen voelt zich bij ons thuis.
Verbindend: iedereen doet mee.
Inspirerend: we hebben passend aanbod voor iedereen.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden voor beheer bestaan uit het toezicht houden en lokalenbeheer tijdens
avondcursussen (maandag, woensdag, donderdag) in vestiging Bussum. Je ontvangt de cursisten en
helpt hen de weg te vinden naar de cursusruimte. Je bent aanspreekpunt voor eventuele
ondersteuning bij de bediening van de apparatuur. Een proactieve, uitnodigende houding is hierbij
een eerste vereiste zodat bezoekers zich welkom en op hun gemak voelen.
Tijdens de beheeruren verricht je administratieve werkzaamheden voor de bibliotheek, o.a. het
inwerken van nieuwe materialen.
Wat breng je mee?
• Je denkt vanuit het belang van de gast;
• Je bent positief, communicatief vaardig en een doener;
• Je hebt technisch inzicht (bediening apparatuur);
• Je kan goed zelfstandig werken.
Waarom kies je voor ons?
• Je draagt bij aan het in stand houden en verbeteren van een belangrijke basisvoorziening.
• Wij zijn een organisatie in beweging met een grote maatschappelijke ambitie waar jij deel van uit
kunt maken.
• Je een passend salaris van ons krijgt op basis van de CAO Openbare Bibliotheken (schaal 4).
Solliciteren?
Pas jij in het bovenstaande profiel en kom je graag bij ons werken? Dan ontvangen we graag je
motivatiebrief en CV vóór 15 januari 2021 t.a.v. Annerie van Nieuwenhuizen via
avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl .
Ook gepensioneerden en studenten zijn welkom om te solliciteren.
Voor vragen over de functie kun je terecht bij mevrouw Renée de Graaf via 035-6973000.

