Senior medewerker formulebibliotheek (12 u/w)
Bibliotheek Deventer, locatie Bathmen

Voel jij je als een vis in het water in jouw rol als gastvrouw of –heer? Sta je altijd klaar voor de
bezoekers en schakel jij moeiteloos met partners binnen en buiten ons nieuwe gebouw? Zit
servicegericht en proactief zijn in jouw genen? En maakt het organiseren van activiteiten jouw
werk binnen de bibliotheek nog interessanter? Lees dan snel verder!
Begin 2018 wordt het nieuwe gebouw van de Bibliotheek Bathmen geopend. Naast de bibliotheek
nemen hierin ook de Wereldwinkel, het Gemeenteloket Publiekszaken en de Oudheidkundige Kring
Bathmen hun intrek. En daar kom jij in beeld. Want naast het nieuwe gezicht van de bibliotheek,
zoeken we iemand die de samenwerking met de collega-gebruikers aangaat en samen met hen zorg
draagt voor een aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Wat ga je doen
Als senior medewerker formulebibliotheek werk je volgens het dienstverleningsconcept van de
bibliotheek aan een toegankelijke en klantvriendelijke bibliotheek. Je houdt je onder meer bezig
met het verstrekken van informatie en advies omtrent de collectie – fysiek én digitaal, draagt zorg
voor een overzichtelijke inrichting en bent hét aanspreekpunt van de bibliotheek.
Voor het opzetten en optimaliseren van een goede samenwerking binnen en buiten het gebouw,
neem je zitting in de gebruikersgroep. De gebruikersgroep stemt onderling en met Cultuurhuus
Braakhekke bijvoorbeeld af welke activiteiten worden opgezet en uitgevoerd.

Wij zoeken iemand met




een afgeronde MBO opleiding, in bijvoorbeeld informatiebemiddeling of hospitality;
kennis van en/of affiniteit met bibliotheekwerk;
een flexibele, proactieve instelling en uitstekende communicatieve en digitale
vaardigheden.

Jij bent een ware gastvrouw/gastheer met oog voor de variëteit aan gebruikers van de bibliotheek.
Je hebt een open, enthousiaste benadering en kunt met je verbindende kwaliteiten laveren tussen
de verschillende partners.
Je organisatorische talenten ondersteunen je bij de opzet en uitvoer van activiteiten.

Wij bieden





een salaris op basis van schaal 6 van de CAO Openbare Bibliotheken, (inschaling
indicatief, afhankelijk van ervaring min. €1.957,- en max. € 2.668,- bij 36 uur p/w);
in eerste instantie een contract voor de duur van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid
behoort verlenging tot de mogelijkheden;
een inspirerende, nieuwe werkomgeving binnen een betrokken team;
veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Waar ga je werken
Bibliotheek Bathmen is onderdeel van Bibliotheek Deventer en vormt samen met de andere locaties
één team. Bibliotheek Deventer is een eigentijdse, enthousiaste bibliotheek die midden in de
samenleving staat. We hebben een groot sociaal hart. Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling
van álle Deventenaren. Dit doen wij niet alleen door boeken en kennis uit te wisselen, maar ook
door ontmoeting en inspiratie te bieden voor burgers en organisaties. Bibliotheek Deventer is een
veelzijdige openbare en gastvrije plek waar mensen en ideeën samenkomen. Wij zijn een
marktplaats voor kennis en inspiratie.
Kijk voor een uitgebreider beeld op www.obdeventer.nl
Rijnbrink
Je komt in dienst bij Rijnbrink. Wij zijn een provinciale steunorganisatie voor de bibliotheken in
Gelderland en Overijssel en bieden advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en
inhoudelijk bibliotheekwerk. Wij zijn werkgever van 23 bibliotheken in Overijssel en Gelderland.
Ontdek wat we allemaal doen op www.rijnbrink.nl

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 7 januari 2018 via work@rijnbrink.nl t.a.v. Babette Granberg,
o.v.v. senior medewerker formulebibliotheek.
Wil je eerst nog iets meer weten, dan kun je informatie inwinnen bij Babette
Granberg, teammanager, bgranberg@obdeventer.nl, 0570 675736.
De eerste gesprekken staan gepland op 18 januari 2018.

