
• Maak jij graag mensen blij met mooie 

boeken, materialen en een warm welkom?   

• Sta jij midden in de maatschappij met het 

motto “iedereen hoort erbij!”? 

• Lijkt het jou een uitdaging om niet alleen 

boek-advies, maar ook informatie te geven 

over (digi)taal leren en communiceren? 

Dan heet het team van Bibliotheek Krimpenerwaard jou graag welkom als: 

Medewerker Informatie & Advies (17 uur) 

 

Waar? 

Jij bent het gezicht van onze bibliotheken in Schoonhoven en Bergambacht. 

Wat ga je doen? 

Je werkt in het hart van de samenleving.  

• In de bibliotheek komt kennis samen in inspirerende boeken, media, muziek & 
materialen. Je beleeft dit ook echt, omdat je dagelijks jong en oud helpt met een 
leven lang leren.  

• De bibliotheek bruist en organiseert volop activiteiten & evenementen, waar jij 
de mensen over kunt informeren en enthousiasmeren. Denk aan 
voorleesprogramma’s voor anderstaligen, robots programmeren op school of een 
lezing van een bekende schrijver.  

• Ook mensen met afstand tot de maatschappij helpen we met communicatie 
naar de overheid, lessen om (digi)taal vaardiger te worden, of een workshop voor 
werkzoekenden.  

• Tot slot help je mee bij bijzondere projecten, zoals groepsbezoeken bij scholen, 
schrijverslezingen en lezingen in Bergambacht van onze Historische 
OntmoetingsPunten. 

 
Kortom: volop afwisseling!  
 
Wanneer? 

 
Je werkt op: 

• Dinsdagmiddag en woensdagmiddag in Schoonhoven 

• Vrijdagmiddag en vrijdagavond in Bergambacht 

• Op zaterdag eenmaal per twee weken om en om in Schoonhoven en 

Bergambacht  

• 3 flexibele uren per week voor bijzondere projecten, invallen voor collega’s, de 

boodschappen en het bijwonen van overleggen. 



Wat kun je van ons verwachten? 

• Een afwisselende functie met veel contacten; 

• Marktconform salaris (schaal 5/6 CAO Openbare Bibliotheken); 

• De voldoening dat jouw werk leidt tot een glimlach en nieuwe kennis bij een 

ander; 

• Betrokken collega’s om mee samen te werken; 

• Jaarlijks een leuk uitje en volop ontwikkelmogelijkheden. 
 

Wat neem jij mee? 
 

• Je spreekt goed Nederlands. 

• Je bent gewend aan het werken met een computer. 

• Diploma informatiebemiddelaar, of de bereidheid dit te halen. 

 
Wie is Bibliotheek Krimpenerwaard? 
 
In een snel veranderende wereld vinden inwoners bij onze Bibliotheek een inspirerende 

ontmoetingsplek voor lezen, leren en beleven. We hebben 4 bibliotheken en 3 

servicepunten in de regio Krimpenerwaard. Hierbij is aandacht voor de actuele 

ontwikkelingen en specifieke groepen in de lokale samenleving. We zijn er trots op dat we 

de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners stimuleren en ondersteunen door in te zetten 

op lezen, leren en digitaal meedoen. 

 

Kennismaken? 

Wil je precies weten hoe deze waardevolle functie en inspirerende wereld jouw leven 

verrijkt? Neem dan voor alle ins & outs contact op met Miriam Nahon, je toekomstig 

leidinggevende via mnahon@debibliotheekkrimpenerwaard.nl.  

Wil je solliciteren? Mail dan vóór maandag 3 april je motivatie of videoboodschap naar 

aoosterlaken@bibiliotheekkrimpenerwaard.nl. 

Wij kijken uit naar jouw komst! 
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