
 

 Bibliotheekdeskundige

 

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs,
recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen
verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste
werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of
nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

 

Over de functie

Je werkt als bibliotheekdeskundige in de erfgoedbibliotheek van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze functie omvat zowel de
catalografie, digitalisering als uitbreiding van de bibliotheekcollectie. De dienstverlening richt zich zowel op interne klanten
(voornamelijk uit directie Erfgoed en Erfgoedsites) als externe bezoekers.

Je hebt kennis van Vubissm@rt en bent ordelijk en klantvriendelijk ingesteld.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

 

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

 

 

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur (t.e.m. 31 december 2019) t.b.v. het project
'Erfgoedbibliotheek'.

De tewerkstellingsplaats is: PAC Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum
aanvangssalaris: € 2460,78 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire
toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de
functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en
anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving

maaltijdcheques

gratis hospitalisatieverzekering (enkel indien langer dan 6 maand in dienst)

gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

flexibele werktijden

mogelijkheid tot telewerken

een degelijke verlofregeling

kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie



vorming, training en opleiding

evenementen voor het personeel

korting in de provinciale domeinen, musea,…

 

Verloop van de procedure

Op maandag 15 april 2019 vindt een selectiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we
een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

Opleiding(en)

Ervaring(en)

Andere activiteiten

Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die
2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten als contractuele aanstellingen van
bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken,
geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het
selectiegesprek.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op maandag 25 maart 2019.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

Nederlandstalig CV

motivatiebrief

diploma van graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde, afgeleverd door erkende bibliotheekschool

of diploma van graduaat bibliotheekwezen en documentatiekunde, afgeleverd door erkende bibliotheekschool - zie

bijlage 'voorwaarden aanwerving'

rijbewijs B (uiterlijk op de aanstellingsdatum)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09
267 71 17 of e-mailadres personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Jo Rombouts, diensthoofd dienst Erfgoed; via telefoonnummer 09 267 72 27
of e-mailadres jo.rombouts@oost-vlaanderen.be.

 

 

 



 
 

1 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      BIBLIOTHEEKDESKUNDIGE 

Niveau B Rang Bv Deskundige B1-B2-B3 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: C03006 

2. Doel van de functie 

Ondersteuning en medewerking verlenen om een efficiënt streekgericht en provinciaal bibliotheekbeleid te 
verzekeren. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Erfgoed 

C03 - dienst Erfgoed 

De eerste evaluator is het diensthoofd 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Uitvoeren van het bibliotheektaken zodat dit aspect van het bibliotheekbeleid zo kwaliteitsvol mogelijk kan 
uitgevoerd worden. Taken: 
- verrichten van beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk voor activiteiten die de 

provinciale bibliotheken aanbelangen 
- opvolgen van de Provbib-bibliotheken en aanbieden van algemene ondersteuning 
- kwaliteitsbewaking verrichten van de catalografische invoer 
- coördineren van het inscannen van heemkundige tijdschriften en verwerken ervan. 

2. Medewerking verlenen aan de organisatie van verschillende bibliotheekgebonden activiteiten zodat deze 
zo kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd worden. Taken: 
- verzorgen van publieksdiensten in de Provinciale Centrale Bibliotheek 
- uitvoeren van bibliotheektechnische taken in de Provinciale Centrale Bibliotheek 
- ondersteunen van inhoudelijke ontsluiting van de collectie van de Provinciale Centrale Bibliotheek met 

nadruk op heemkundige collectie 
- verrichten van bibliografisch onderzoekswerk en coördineren van de erfgoeddatabank in functie van de 

uitbouw van een Oost-Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

3. Medewerking verlenen aan de interne en externe informatie en communicatie bibliotheekbeleid zodat de 
klanten zo goed mogelijk geïnformeerd en geholpen worden. Taken: 
- verzorgen van de helpdesk 
- opvolgen van de uitleenregistratie van de Provinciale Centrale Bibliotheek 
- verrichten van systeembeheer 
- opvolging nieuwe regelgeving op provinciaal en op Vlaams niveau. 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 
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cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 
Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 

vakinformatie in je op. 
cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

De vijf extra competenties zijn: 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Praktisch denken Je hebt inzicht in de praktische kant van het werk. Je weet voldoende wat je zelf kan op dat 
gebied. 

cluster Denken 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Omgaan met stress Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

cluster Houding aannemen 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Word basis voor indiensttreding 

Outlook basis voor indiensttreding 

Excel basis voor indiensttreding 

Powerpoint basis voor indiensttreding 

Vubissm@rt basis voor indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 
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7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: - graduaat bibliotheekwezen en documentaire 
informatiekunde, afgeleverd door erkende 
bibliotheekschool of  

- graduaat bibliotheekwezen en documentatiekunde, 
afgeleverd door erkende bibliotheekschool 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaring nodig 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B 
- je bent bereid tot avond- en weekendwerk 
- interesse in de erfgoedsector strekt tot aanbeveling 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: Geen beslissingsbevoegdheid. 

Verantwoordelijkheid: Midden, zelfstandig verrichten van bepaalde werkzaamheden. 

Interne en externe contacten: Hoog, contacten met openbare bibliotheken, lokale besturen, met de burger en met 
collega’s . 

9. Datum opmaak: 7/03/2016 

10. Datum goedkeuring: 10/06/2016 Goedkeuring vanwege de Provinciegriffier 

 


