Stichting BABEL is per 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van Bibliotheek, Muzerije en
Bureau Babel. De samenvoeging zorgt voor synergie tussen bibliotheek, amateurkunst &
cultuureducatie en samenbrengen van vraag en professioneel kunstaanbod in het onderwijs.
Ze vervult een belangrijke maatschappelijke functie in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Vught en
Sint-Michielsgestel.
In de nieuwe organisatie gaat het in de dagelijkse praktijk om nieuwe verbindingen tussen de
organisatie en culturele en maatschappelijke partners, om goede aansluiting op de vraag van
het onderwijs en om het gebruik actief te stimuleren van aantrekkelijke fysieke vestigingen als
plaats van ontmoeting en uitwisseling in de lokale gemeenschap.
Per 1 september a.s. zijn wij op zoek naar een

Community Librarian
voor 24,5 uur per week
Werkzaamheden
Je hebt een brede interesse voor kunst en cultuur, beschikt over een groot lokaal netwerk en
je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Je koppelt de collectie aan actuele
gebeurtenissen in de lokale gemeenschap en faciliteert het gesprek, de dialoog en de
uitwisseling. De collectie zet je in voor verdieping, ontwikkeling én leesplezier.
Je beseft dat je onderdeel bent van een veranderende organisatie en je zet je in om het anders
te gaan doen vanuit de verbinding met mensen en andere communities. Het is mede jouw taak
en missie om de communities slimmer te maken en te versterken. Babel geeft immers toegang
tot kennis door middel van boeken, gratis internet, contact met mensen, trainingen, lezingen
en andere verrijkende activiteiten. De community librarian is een bouwer, luistert naar opinies,
ontwikkelt een visie en voert de dialoog over welk onderwerp dan ook. De nadruk ligt in deze
functie op de doelgroep jeugd. Voor kinderen in de leeftijd 0-13 jaar, (groot)ouders en
opvoeders, ontwikkel en organiseer je samen met collega’s verschillende programma’s zoals
BabyBieb, voorlezen, groepsbezoeken en bijvoorbeeld de Nationale Voorleesdagen.
Tijdens de openingstijden van de bibliotheek verricht je uitleendiensten en informeer je
klanten over de materialen en overige producten en diensten.
Werktijden en dagen
De werktijden zijn in hoofdzaak overdag gedurende werkdagen. Daarnaast werk je ook
regelmatig in de avonden en in de weekenden. Je onderschrijft dat flexibel werken deel is van
de functie.
Werkplek
Voornamelijk Boxtel en Rosmalen.
Wij vragen
 HBO werk- en denkniveau;
 Vakgerichte opleiding (bijvoorbeeld Community Librarian Cubiss-Avans+, PABO, CMV);
 Aantoonbare ervaring met de doelgroep en het werken met groepen kinderen en
jongeren is een pré;










Actuele kennis van ontwikkelingen in de maatschappij, regio en branche;
Actuele kennis van digitale ontwikkelingen;
Kennis van het bibliotheekassortiment inclusief digitale media en informatiebronnen;
Kennis van relevante software toepassingen;
Kennis van retailprincipes en hospitality;
Representatief;
Woonachtig in of nabij Boxtel is een pré (max 30 km);
Grote mate van flexibiliteit.

Wij bieden
 Een dienstverband voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging;
 Inschaling in schaal 8;
 Vakantietoeslag van 8%;
 Eindejaarsuitkering van 3,25%;
 180 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband;
 Automatische aanmelding bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken;
 Daarnaast zijn er nog vele tertiaire arbeidsvoorwaarden;
 De cao Openbare Bibliotheken is van toepassing.
Solliciteren
Informatie over de functie kun je inwinnen bij een van de twee vestigingscoördinatoren: Elly
van Hoof (M: 06-51741222) of Marianne Mulder (M: 06-19616804).
Je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV kun je vóór 25 augustus a.s. mailen naar
vacatures@babeldenbosch.nl
Gesprekken
De gesprekken vinden plaats op 29 augustus.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

