
        

 

 

 
 

VACATURE 
Bibliotheek Waterland 

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl 

 

 

 

Binnen de Bibliotheek Waterland is er een vacature ontstaan voor 

Facilitair Medewerker (36 uur) 
 

Wat ga je doen? 

De facilitair medewerker is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het primaire 

proces en de bedrijfsvoering van de Bibliotheek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 

facilitaire zaken zoals (technische) defecten, huishoudelijke zaken, logistiek en veiligheid. 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega die onder aansturing van de Manager Bedrijfsbureau 

alle gebouw- en terreingebonden taken en diensten uitvoert. Je draagt er zorg voor dat alle 

gebouwen van de Bibliotheek Waterland veilig en schoon zijn. Je verwelkomt gasten en 

verzorgt (organiseert) de catering in het kader in- en externe activiteiten.  

Je onderhoudt zelfstandig contacten met externe relaties, zoals nutsbedrijven, 

onderhoudsbedrijven, catering- en schoonmaakbedrijven. Je bent het aanspreekpunt (voor 

zowel interne als externe relaties) voor zaken op het gebied van veiligheid, reparatie en 

onderhoud aan de gebouwen, de inrichting en de installaties.  

Je verzorgt de wekelijkse transporten tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen 

alsmede intern transport indien noodzakelijk.  

Ben jij een duizendpoot met technische affiniteit/inzicht die zaken goed geregeld wil 

hebben, dan is dit jouw baan.  

Heb je affiniteit met: 

 Technisch gebouwenbeheer (verlichting, luchtbehandelingssystemen, alarmsystemen 

etc.) 

 Het maken van kostenramingen en het voeren van gesprekken met onderhoudspartijen 

 Het organiseren, plannen en regelen van zaken 

Beschik jij over: 

 Minimaal VMBO werk- en denkniveau, bij voorkeur technisch onderlegt of ervaring in 

soortgelijke functie 

 Discipline om zelfstandig te werken 

 Een proactieve houding 

 Geldig B-Rijbewijs  
 



 

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl 

Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken: 

Resultaatgericht, probleemoplossend vermogen, goed kunnen communiceren in woord en 

geschrift,  je bent klantvriendelijk en behulpzaam.  

 

Dan ben jij degene die wij zoeken! 

 
Wat biedt Bibliotheek Waterland? 

 Een uitdagende baan voor 36 uur per week met veel zelfstandigheid en vrijheid; 

 Salaris op basis van schaal 4 volgens de CAO Openbare Bibliotheken. 

 

Wil je reageren, stuur dan een korte motivatiebrief met een CV (vermeld hierin altijd uw 

naam, emailadres en telefoonnummer) voor 15 april naar Astrid Verburg (HR adviseur) 

averburg@bibliotheekwaterland.nl 

Bibliotheek Waterland 

De Bibliotheek was lang geleden een plek waar je alleen kwam om boeken te lenen, 

Tegenwoordig is de Bibliotheek een ontmoetingsplek waar mensen komen werken 

aan hun persoonlijke ontwikkeling.  Ook biedt de bibliotheek in samenwerking met 

partners hulp zoals bij bijvoorbeeld belastingaangifte, werken op de computer, 

Nederlands oefenen voor anderstaligen, huiswerk maken. Er wordt intensief 

samengewerkt met het onderwijs om leesplezier en mediawijsheid te bevorderen, 

en de VoorleesExpress wordt ingezet voor kinderen in gezinnen met een 

taalachterstand.  

De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Daarbij blijven wel de 

kernwaarden van de Bibliotheek (leesplezier, leesbevordering en ondersteuning van 

mensen die aan hun eigen ontwikkeling willen werken) overeind. De Bibliotheek 

blijft een plek waar mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie, een plek 

waar mensen kennis en informatie kunnen vinden en delen zonder dat er 

commerciële doelstellingen aan zijn verbonden. Vrije en laagdrempelige toegang 

tot informatie, zowel digitaal als fysiek, leidt tot goed geïnformeerde burgers en is 

een randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische samenleving. 
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