
de bblthk zoekt een

BIBLIOTHEEKMEDEWERKER 

Ben je maatschappelijk en cultureel 
betrokken en werk je graag met en 
voor mensen? Dan ben jij de nieuwe 
collega die wij zoeken!

Bekijk de vacature op www.bblthk.nl/vacature
REAGEREN KAN TOT 6 JANUARI 2020

de bblthk – openbare bibliotheek 
- staat midden in de Wageningse 
samenleving. de bblthk is een 
openbare plek waar je kunt lezen, 
studeren, ontdekken, een cursus 
kunt volgen, mensen ontmoet of 
inspiratie opdoet. de bblthk is er 
voor iedereen. We organiseren een 
groot aantal activiteiten op literair, 
cultureel, digitaal en educatief gebied 
en we bieden educatieve producten 
en diensten voor het bevorderen 
van lezen en taalvaardigheid. Dit 
doen we zoveel mogelijk samen 
met groepen uit de samenleving, 
maatschappelijke organisaties en de 
gemeente. Wij hechten grote waarde 
aan inclusiviteit en streven daarom 
naar een divers personeelsbestand.

Wij hebben per 1 februari 2020 een vacature voor een

WAT GA JE ZOAL DOEN? 
• Je ontvangt bezoekers van 

de bblthk, van jong tot oud
• Je beantwoordt vragen en 

ondersteunt bij het gebruik  
van de digitale bibliotheek

• Je informeert bezoekers over  
de verschillende  activiteiten  
en diensten van de bblthk

• Je werkt mee aan de 
organisatie, promotie en  
uitvoering van activiteiten en 
tijdens activiteiten ben je  
het aanspreekpunt

• Je draagt proactief bij aan 
de bblthk als plezierige en 
inspirerende verblijfplaats

Ben je maatschappelijk en cultureel betrokken en werk je graag met 
en voor mensen? Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken! 

MEER WETEN? 
Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Manja Mekking, directeur van de bblthk, 
via 06 11 40 20 23 of manja.mekking@bblthk.nl

WEET JE GENOEG? 
Dan ontvangen wij graag voor 6 januari 2020 je sollicitatiebrief en CV via vacature@bblthk.nl
De selectiegesprekken vinden plaats op 9 januari 2020

bibliotheekmedewerker (22 uur)

WIE BEN JE? 
• Je legt makkelijk contact met 

diverse doelgroepen, je bent 
open en gastvrij

• Je hebt een opleiding op 
minimaal MBO-4 niveau

• Je bent klantgericht en  
flexibel inzetbaar

• Je hebt een brede interesse in 
maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen in de stad.  

• Je kunt ontwikkelingen 
vanuit verschillende culturele 
invalshoeken benaderen

• Je bent digitaal vaardig; 
werken met social media, 
tablets, apps en e-books zijn 
voor jou geen probleem

WAT BIEDEN WIJ?
• Een afwisselende functie in een levendige organisatie
• Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit  
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een prettige, informele en open werksfeer 
• Een salaris in schaal 5 of 6 (afhankelijk van je ervaring) van de cao 

Openbare Bibliotheken 
• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met 

uitzicht op verlenging
• Je werktijden zijn op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 

en je hebt eens in de drie weken een weekenddienst op zaterdag, 
daarnaast werk je ook op avonden wanneer er activiteiten 
plaatsvinden


