Gezocht : vervangingscontract Bibliothecaris (m/v) –
Niveau B4-B5 – voltijds
Voor de gemeentelijke bibliotheek van Wezembeek-Oppem zijn we op zoek naar een vervanger voor
onze bibliothecaris die mee met z’n gedreven collega’s vorm zal geven aan de gloednieuwe
bibliotheek van de gemeente die momenteel in aanbouw is. Kan jij een team inspireren ? Ben je
creatief en neem je graag initiatief ? Ben je klantgericht, een strategisch denker en hands-on ? Dan
ben jij de geknipte kandidaat voor deze job.

JOBINHOUD







Als bibliotheekverantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse leiding en het algemeen beheer van de
openbare bibliotheek waarbij de optimale gebruikerservaring als leidraad geldt.
Je volgt de trends binnen de bibliotheeksector nauwgezet op en evalueert de eigen werking in functie
hiervan.
Je werkt aan de opmaak van een vernieuwend bibliotheekbeleid als onderdeel van het lokale
vrijetijdsbeleid met respect voor haar eigen identiteit en staat in voor de implementatie ervan.
Meertalige collectievorming schrikt jou niet af.
Met je team werk je een gevarieerd vrijetijdsaanbod uit vanuit de bibliotheek, met specifieke aandacht
voor leesbevordering en mediawijsheid.
In samenwerking met de communicatieverantwoordelijke zorg je voor een optimale promotie van het
aanbod, de diensten en de activiteiten van de bibliotheek.

PROFIEL










Je bent minimaal in het bezit van een bachelordiploma.
Een diploma gegradueerde hoger beroepsonderwijs Informatiebeheer: bibliotheek en archief, ten
laatste behaald in schooljaar 2019- 2020, wordt ook in aanmerking genomen.
Je hebt relevante en nuttige kennis van de courante informaticatoepassingen.
Je hebt bij voorkeur 3 jaar werkervaring of meer in het bibliotheekwezen.
Je bent een teamspeler met een sterke verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief.
Je bent klantgericht, besluitvaardig en communiceert vlot.
Je kan een team coördineren, aansturen, coachen en motiveren.
Je geeft blijk van een innovatieve geest en duidelijke visie.
Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
(uittreksel uit het strafregister);

AANBOD




Een boeiende en afwisselende functie in een werkomgeving in volle verandering waar je de kans krijgt
om van de bibliotheek een 3de plek als 2de thuis te maken.
Een vervangingscontract voor een voltijdse functie in weddeschaal B4-B5.
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (8 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.




Werkweek van 37,5 uur, gespreid van dinsdag tot zaterdag voormiddag.
Gunstige verlofregeling.



Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen,

Interesse in deze functie?
Overtuig ons met jouw sollicitatiebrief en cv per mail aan dirk.vansever@wezembeek-oppem.be,
per brief ter attentie van de personeelsdienst (Witte-Dovenetellaan 3d – 1970 Wezembeek-Oppem).
Meer info
Klik hier om meer info over deze vacature te lezen of neem contact op met
dirk.vansever@wezembeek-oppem.be. Tel.: 02 783 12 40
Wij werven aan op basis van kwaliteiten en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksuele
voorkeur

