KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst en culturele vorming met locaties
in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug. We zijn een bruisend
cultuurcentrum met zes bibliotheken, drie kunstencentra, vier theaters, een poppodium, een
cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit.
De bibliotheek wordt steeds meer hét cultureel maatschappelijk punt van de samenleving. Dat
doen we door iedereen in de gemeente te betrekken bij de maatschappij en zelfredzamer te
maken. We organiseren een divers palet aan activiteiten, zoals Robokids, Mama Lokaal, Digitaal
Café en lezingen.
Voor de afdeling bibliotheken bij het KunstenHuis Idea zoeken wij een

Inval Medewerker publieksservice
min 4,5 uur per week
Wat ga je doen?
•

•
•

Je bent verantwoordelijk voor een uitnodigend contact met de klant en zorgt voor
een professionele en kwalitatieve afhandeling van vragen of informatieverzoeken en
het onder de aandacht brengen van de dienstverlening rondom activiteiten
Je zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van onze collecties en voor een
gastvrije sfeer in de bibliotheek
je hebt oog voor de lokale behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen en brengt
deze zo nodig onder de aandacht van de collega’s die met activiteiten bezig zijn

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vervangt collega’s bij ziekte en/of verlof tijdens vakantieperiodes
Je vindt het leuk om met en voor onze klanten te werken
Je bent zelfstandig, proactief en communicatief vaardig
Je hebt goede digitale vaardigheden, die je ook over kunt brengen op bezoekers
Je hebt een brede algemene ontwikkeling op minimaal MBO-niveau
Je bent flexibel inzetbaar voor diensten tijdens onze openingstijden in al onze
vestigingen
Je bent in bezit van EHBO of BHV diploma, of bereid dit te gaan volgen
Je bent woonachtig in de omgeving van onze vestigingen
Je bent in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Wat bieden wij?
•

•
•
•

Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie die
momenteel in transitie is en zich op allerlei niveaus bezig houdt met het vormgeven
van de toekomstige functie van openbare bibliotheken
Werken in een professioneel, klantgericht en enthousiast team
Een salaris gebaseerd op schaal 5 conform de CAO Openbare Bibliotheken
Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en gratis
bezoek van onze voorstellingen met introducée.

Heb jij belangstelling in deze functie?

Ben jij de fijne en betrouwbare invalmedewerker die wij zoeken? Mail dan vóór 19
augustus je CV en je motivatie naar hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie
publieksservice. Meer informatie is te verkrijgen bij Adelheid Corbee, teamleider
Bibliotheken, tel: 085-8222777.

