
Vacature 

Bibliotheek Westland is op zoek naar: 

Oproepmedewerkers 
en naar 

Servicemedewerkers met een vast rooster 
(12 tot 16 uur per week) 

Bibliotheek Westland is een plek waar iedereen welkom is. Je kunt er lezen, studeren, leren, ontmoeten, maken of 
digitale hulp krijgen. De Bibliotheek is al lang niet alleen de plek waar je boeken leent, maar een maatschappelijk 
educatieve organisatie die samen met haar partners bijdraagt aan belangrijke opgaven waar het Westland voor 
staat. Wij staan voor liefde voor lezen en voor een leven lang leren. 
Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende organisatie? Kom dan ons team versterken! 

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 digitaal vaardig, weet de weg binnen de digitale overheid én je bent dol op boeken

• Je bent gastvrij, flexibel, oplossingsgericht en werkt accuraat

• Je woont bij voorkeur in het Westland

Wat wij bieden: 

• Een afwisselende functie in een zich continu verbeterende organisatie waarin een leven lang leren centraal
staat, zowel voor onze bezoekers als onze medewerkers

• Rooster en standplaats bepalen we in overleg.  Je bent minimaal twee middagen beschikbaar en we gaan er
van uit dat je bereid bent minimaal 1 avond per week en 1 zaterdagochtend per 3 weken te werken.

• Leuke en positief ingestelde collega’s

• Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

• Een salaris op basis van schaal 4 van de cao Openbare Bibliotheken (max. €2645,- bruto bij 36-urige werkweek)

• Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie tot een duurzame samenwerking

• Uitbreiding van taken en uren is bespreekbaar

Enthousiast? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer dan uiterlijk 30 juni en stuur je motivatiebrief + cv naar onze 

managementassistent Carla van der Zalm via cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl 

De eerste gesprekken zijn gepland op maandagmiddag 4 juli 

Nog vragen? 
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met de coördinator frontoffice ’s-Gravenzande: 
Lianne van Staalduinen: 0174- 415276 (aanwezig op maandag en donderdag) 
Wij zijn ook op zoek naar jongeren vanaf 16 jaar die ons op de avonden en de zaterdag kunnen helpen in de bibliotheken. 
Kijk voor meer informatie  www.bibliotheekwestland.nl/overons/vactures  
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