
Vacature  
 

 

 

Bibliotheek Westland vestiging Naaldwijk zoekt een Servicemedewerker (16 uur) 

Bibliotheek Westland biedt, samen met haar partners, een stimulerende leeromgeving en een gastvrije 
ontmoetingsplek in iedere kern van het Westland. Een dynamische plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich 
ontspannen en ontwikkelen. Een plek waar men anderen kan ondersteunen en zich middels (nieuwe) 
netwerken aan elkaar kan verbinden. Waar mensen kennis kunnen maken en delen en waar er wordt 
geprogrammeerd in nauwe verbinding met de lokale gemeenschap. 
 
Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende organisatie en het verschil maken in het Westland?  
Wij zijn op zoek naar een gastvrije collega voor de veelzijdige en zelfstandige functie van    
                                            

                                               Servicemedewerker (16 uur) 
 

Wat ga je doen? 

 Je levert een bijdrage aan alle voorkomende werkzaamheden binnen de bibliotheek zoals 
uitleenwerkzaamheden, (leden)administratie, informeren en wegwijs maken van bibliotheekbezoekers 

 Je ondersteunt bij de organisatie en uitvoer van activiteiten 

 Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor een gastvrije sfeer waar iedereen zich thuis voelt en 
waar men elkaar wil ontmoeten. 

 

Wat kun je /wie ben je? 

 Je bent goed in het ontvangen van gasten en het geven van informatie 

 Je bent sterk in het maken van contact, zowel met bezoekers van de bibliotheek als met 
 samenwerkingspartners 

 Je bent gastvrij, flexibel, oplossingsgericht en werkt accuraat. 

 Je hebt minstens een Mbo-opleiding gevolgd 
 

Wat bieden wij: 

 Een afwisselende functie als servicemedewerker in een zich continu verbeterende organisatie 

 Een vast rooster waarbij je in ieder geval op vrijdagavond werkt en een keer per drie weken op 
zaterdagochtend. 

 Een gratis bibliotheekabonnement 

 Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

 Een marktconform maandsalaris op basis van schaal 4 (min. € 1.770,- en max. € 2.468 bruto per 
maand o.b.v. 36 uur) van de cao Openbare Bibliotheken 

 

Uitbreiding van taken en uren is bespreekbaar.  

Een aanstelling in eerste instantie voor de duur van een jaar met de wens tot verlenging. 

Enthousiast over de vacature? 

Is deze functies jou op het lijf geschreven? Reageer dan vóór 15 maart 2021. 

Stuur je motivatiebrief + cv naar onze managementassistente Carla van der Zalm, via 

cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met de coördinator frontoffice Naaldwijk: 

Nel Haaring: 0174- 626679 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag). 

Gesprekken vinden plaats op 22 en 25 maart. 


