VACATURE
Bibliotheek Waterland

De Bibliotheek Waterland is volop in beweging. De maatschappelijke ontwikkelingen en het
werken aan toekomstbestendigheid vormen onderdeel van een organisatie optimalisatie. In
gelijke tred met de verandering van de maatschappij ontplooit zich de visie en missie van de
organisatie. Een reis waarin we een mooie uitdaging hebben.
Binnen de Front office van de Bibliotheek Waterland is er een vacature ontstaan voor

Teamleider Front office (28 uur)
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de medewerkers van de Front office
en opereert op tactisch en operationeel niveau binnen de Bibliotheek Waterland.
In het leidinggeven aan het team bouw je mee aan de Visie en Missie van Bibliotheek
Waterland en vertaalt dit in het werk van de Front office.
Je ondersteunt het team door coaching en motivatie, bent je bewust van het continue
bouwen aan het team en draagt de zorg voor het goed functioneren.
Binnen je verantwoordelijkheden heb je oog voor de planning en personele bezetting, draag
je bij aan de uitstraling van de Front office als visitekaartje van de Bibliotheek Waterland en
ben je inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de bibliotheek.
Je werkt nauw samen met collega teamleiders, zodat er een professionele aansluiting is in de
diversiteit van aanbod.

Je hebt affiniteit met:
 Professionele en klantgerichte dienstverlening
 Het motiveren en coachen van teamleden
 Het aannemen van uitdagingen op de werkvloer
 Communiceren op alle niveaus

Jij beschikt over:






Minimaal HBO werk- en denkniveau
Ervaring als leidinggevende 3-5 jaar in een dynamische omgeving
Ervaring met planmatig en projectmatig werken
Ervaring in het werken met vrijwilligers
Relevante werkervaring in een openbare bibliotheek is een pre

Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken:
Georganiseerd, verbaal sterk, verbinder, leider, netwerker, omgevingsbewust?
Wat biedt Bibliotheek Waterland?
 Een uitdagende baan voor 28 uur per week met veel zelfstandigheid en vrijheid
 Salaris op basis van schaal 9 volgens de CAO Openbare Bibliotheken
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Wil je reageren, stuur dan een CV en motivatiebrief voor 14 januari 2022 naar Iskandar
Sitompul (HR-adviseur) isitompul@bibliotheekwaterland.nl. o.v.v. sollicitatie teamleider.
Eventuele vragen over de functie kun je stellen aan Norbert van Halderen, directeurbestuurder, tel: 06 82 44 5890
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

