
 

 

Bibliotheek Kerkrade e.o. (werkzaam voor de gemeenten Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal en 

Brunssum) is een belangrijke partner op het gebied van lezen, leren en informeren in de regio 

Parkstad. Bibliotheek Kerkrade e.o. kent negen vestigingen in vier gemeenten. We timmeren volop 

aan de weg en positioneren ons als het laagdrempelige, lokale informatieknooppunt, waar leren, 

lezen en ontmoeten hand in hand gaan. En niet voor niets zijn wij in Nederland uitgeroepen tot 

‘Beste bibliotheek’ van het jaar! We ontwikkelen en organiseren voor de vestigingen diverse 

programmalijnen om het leren, lezen en ontmoeten invulling te geven. Ter ondersteuning zijn wij 

opzoek naar een  

Facilitair Medewerker (m/v 0,5 fte) 

Als Facilitair Medewerker heb je een ondersteunende rol naar alle functies en verantwoordelijkheden 
binnen de organisatie. De werkzaamheden hebben tot doel dat alle taken worden uitgevoerd 
conform de gemaakte afspraken en aansluiten bij de behoefte van de organisatie. De functie heeft 
een (gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor een goede dienstverlening. 
 
Je bent technisch onderlegd en beschikt over een zelf oplossend (klussend) vermogen. Je bent 
praktisch ingesteld (je bent een aanpakker) en je houdt ervan om je handen uit de mouwen te 
steken. Ook fysiek ben je in staat om zwaardere klussen te kunnen aanpakken, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het verplaatsen van tafels etc. Daarnaast ben je flexibel ingesteld en in staat om ad 
hoc taken uit te voeren en af te handelen. Naast een reactief vermogen bezit je ook over een 
proactief vermogen: je bent niet alleen uitvoerend in het afhandelen van opdrachten, maar je 
signaleert en koppelt terug naar leidinggevende, en handelt waar nodig zelfstandig. Je bent 
dienstverlenend, je bezit een groot ondersteunend vermogen en je bent in het bezit van rijbewijs B.  
 
Inschaling van deze functie geschiedt op basis van de cao bibliotheken, schaal 4 (maximaal € 2593,00 
bruto bij volledig dienstverband). Het betreft een functie voor bepaalde tijd, te weten tot 31 
december 2022. 
 

De Facilitair Medewerker werkt onder eindverantwoordelijkheid van de Bedrijfsleider en rapporteert 

aan deze manager. De Facilitair Medewerker vervult een ondersteunende functie in het team 

bedrijfsvoering / ondersteunende dienst. 

 

Je kunt je motivatiebrief met bijgevoegd cv vóór woensdag 9 februari 12.00 uur indienen bij 

vacatures@bibliotheekkerkrade.nl ovv ‘vacature facilitair medewerker’. De sollicitatiegesprekken 

zullen of online via Microsoft Teams of op locatie plaatsvinden in week 7 en 8. 

 

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