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Ben jij een no-nonsense aanpakker met twee rechterhanden en wil jij bijdragen aan een prettige 

en veilige sfeer voor bezoekers en medewerkers van de Bibliotheek?  

Voor uitbreiding van de afdeling Ondersteunende diensten zoeken wij een 

Facilitair medewerker 
8 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

Als facilitair medewerker ondersteun je de manager Ondersteunende diensten.  

Je gaat aan de slag met: 

o het voorbereiden van verhuurbare ruimtes en cursusruimtes; 

o het ontvangen van huurders en docenten incl. technische ondersteuning bij aanvang; 

o het uitvoeren van facilitaire klussen en ondersteunen bij facilitaire projecten; 

o het kunnen verhelpen van storingen en het doen van eenvoudige reparaties; 

o het assisteren bij activiteiten en evenementen. 

Waar ga je werken? 

Bibliotheek Veenendaal is een levendige en innovatieve organisatie die veel waarde hecht aan 

samenwerking, kwaliteit en ondernemerschap. Gevestigd in De Cultuurfabriek is de Bibliotheek een 

belangrijke speler waar het gaat om beheer en onderhoud van het gebouw, het verhuren van ruimtes  

en het ontvangen van bezoekers en leveranciers. 

Wie ben jij? 

Jij hebt: 

o minimaal een afgeronde MBO-opleiding en zo mogelijk ervaring in een soortgelijke functie; 

o een goed facilitair oog; 

o goede digitale vaardigheden; 

o plezier in het werken en omgaan met mensen; 

o een natuurlijk overwicht om bij te dragen aan een prettige, veilige sfeer voor bezoekers en 

medewerkers. 

Je herkent jezelf in dit profiel: 

o Zelfstandig, flexibel, proactief, oplossingsgericht 

o Teamspeler 

o Communicatief vaardig 

o Planmatige werker 

o Niet bang voor het slepen of sjouwen van meubilair 

o Dienstbare instelling 

o Representatief 

o Gastvrij 
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Wat bieden wij jou? 

Wij bieden jou een functie binnen een dynamische, mensgerichte organisatie met veel afwisseling. Met het 

hele team houden we de motor van de Bibliotheek en De Cultuurfabriek draaiende. Vanuit ons HR-beleid 

streven we naar diversiteit in de samenstelling van ons team. 

Bij een actieve organisatie horen flexibele werktijden, met name avonden en weekenden. Met het oog op 

de gevraagde flexibiliteit is wonen in Veenendaal een noodzaak. In eerste instantie bieden wij een 

dienstverband op basis van een jaarcontract met de mogelijkheid van verlenging. Salaris is volgens  

 de CAO Openbare bibliotheken schaal 4 of 5, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

 
 

Tot snel! 

Herken jij je in het omschreven profiel? Dan is Bibliotheek Veenendaal op korte termijn op zoek naar jou! 

Meer weten of direct solliciteren? 

Voor algemene informatie kun je kijken op onze website: www.bibliotheekveenendaal.nl. 

Inhoudelijke vragen kun je per mail stellen aan Sjoerd Kreijns (coördinator Ondersteunende diensten) 

via sk@bibliotheekveenendaal.nl. 

Mail jouw motivatie en CV vóór 3 april 2023 naar sk@bibliotheekveenendaal.nl, onder vermelding 

van Vacature facilitair medewerker.  

 

 
Wij zoeken graag zelf naar geschikte kandidaten en werken niet met recruiters of bureaus voor de 

invulling van de vacature. 
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