De Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt een

Flex-klantadviseur (24 uur)
Voor diverse vestigingen
Vergroot je wereld met de bibliotheek!
Wil jij je inzetten voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zich verder te
ontwikkelen? Werken op een plek met een schat aan kennis en verhalen en waar iedereen
zichzelf mag zijn? Kom dan werken bij de Bibliotheek Gelderland Zuid! We richten ons in het
bijzonder op de doelgroepen: jeugd 0-12 jaar, kwetsbare groepen op het gebied van taal en
digitaal (NT1, NT2, senioren en jongeren in beroepsonderwijs) en cultureel geïnteresseerden.
Vanuit onze 27 vestigingen en 60 Bibliotheken op school organiseren we uiteenlopende
programma’s en projecten. Dit doen we niet alleen, maar samen met culturele partners,
welzijnsinstellingen en scholen.
Functieomschrijving
Als flex-klantadviseur ben je inzetbaar in alle 27 vestigingen van de bibliotheek. Je bent
flexibel inzetbaar en hebt een hands-on mentaliteit. Je bent de vliegende kiep die de gaten
dichtloopt. Je houdt van afwisseling en verandering. Je voert alle operationele taken uit van
de klantadviseur. Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband. Klantvriendelijkheid
is je op het lijf geschreven.
Je bent zeer flexibel inzetbaar en verricht alle uiteenlopende werkzaamheden.
Wat vragen we van jou?
•
Grote flexibiliteit, zowel in inzetbare uren als in inzetbaarheid in de vestigingen
•
Hbo /mbo werk- en denkniveau
•
Ruime aantoonbare vaardigheden op digitaal gebied
•
Brede algemene ontwikkeling
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden
•
Goed kunnen plannen en organiseren
•
Affiniteit met cultuur en literatuur
•
Een rijbewijs en de beschikking over een auto is een pré
Wat hebben we jou te bieden?
•
Een leuke veelzijdige baan
•
Arbeidvoorwaarden en pensioenregeling conform de cao Openbare Bibliotheken,
salaris schaal 6
•
Jaarcontract (met de intentie dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd)
•
Werktijden zijn flexibel en in overleg. Geen week zal hetzelfde zijn. 24 Uur is een
gemiddelde er wordt gewerkt volgens een jaar-urentaak
•
Een organisatie in ontwikkeling, met aandacht voor de ontwikkeling van
medewerkers
Heb je belangstelling voor de functie? Mail dan je motivatie en CV vóór 28 november naar
sollicitaties@obgz.nl onder vermelding van “flex-klantadviseur”, ter attentie van Lieke
Jansen, teammanager klantadvies. Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Lieke
Jansen
024-3274969 / liekejansen@obgz.nl
Iedereen is welkom bij Bibliotheek Gelderland Zuid: jong en oud, mensen van verschillende afkomst en
met verschillende achtergronden en interesses. Om een diversiteit aan mensen te bedienen en bereiken
vanuit onze organisatie, streven we ook in ons personeelsbestand naar diversiteit. Zodat we van elkaar
kunnen leren en werkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de inwoners van ons werkgebied.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

