
 
 
Voor onze bibliotheek zijn we op zoek naar 
 

 Medewerker Informatie en activiteiten  

De bibliotheek is meer dan je denkt 
De bibliotheek is al lang niet meer de plek waar je alleen komt om boeken te lenen. 
Bibliotheek Hilversum is een ontmoetingsplek waar je kunt lezen, studeren, gebruik maken 
van IT-voorzieningen of deelnemen aan diverse activiteiten. Overal werken onze 
medewerkers aan een zo goed mogelijk invulling van de vier speerpunten: Een leven lang 
leren, Media gebruiken, Ontmoeten/Verbinden en Media maken. 

Wie zoeken we? 
Een flexibele en enthousiaste collega die vanuit deze beleidsdoelstellingen, het jaarplan 
en de daaruit voortkomende projecten en activiteiten de klant een goede service biedt.  
Iemand die vraaggericht advies geeft in een prettige, gastvrije en stimulerende omgeving. 
Tevens zorgt hij/zij dat activiteiten die in de vestiging of vanuit de bibliotheek 
plaatsvinden op een vlotte en professionele manier georganiseerd en uitgevoerd worden. 
 
Welke kennis en vaardigheden heb je nodig? 

 MBO-3 niveau 

 Actuele kennis van en vaardig met digitale (sociale) media, systemen & toepassingen; 
indien je beschikt over ervaring met het programma Wise is dat een pre 

 Algemene en parate kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, cultuur en media 

 Vaardig in het mede organiseren en uitvoeren van activiteiten 

 Klantvriendelijke en servicegerichte houding 

 Accuraat en representatief 

 Flexibel; breed inzetbaar  

 Communicatieve vaardigheden 

 Beschikken over een breed netwerk. 
 
Wat heeft onze organisatie jou te bieden? 

 Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele bibliotheek die 
voortdurend in beweging is.  

 Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken.  

 Het salaris is gebaseerd op schaal 4, afhankelijk van opleiding en werkervaring,  
en bedraagt minimaal € 1.770,- en maximaal € 2.468,- bruto per maand bij  
een werkweek van 36 uur. 

 Het betreft een functie voor 14 uur per week. Je krijgt een vast rooster voor  
12 uur per week. Op overige beschikbare diensten, die niet structureel zullen zijn,  
kun je je inschrijven in ons flex-rooster. 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.bibliotheekhilversum.nl.  
 
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag jouw cv met korte 

motivatie vóór 03 oktober 2019. 

Je kunt dit mailen naar mw. Ranka Ivkovic:   r.ivkovic@bibliotheekhilversum.nl 

http://www.bibliotheekhilversum.nl/
mailto:r.ivkovic@bibliotheekhilversum.nl

