
 
 

 

Bibliotheek De Factorij in Zaventem is op zoek naar twee: 

 

Bibliotheekassistenten 

Deeltijds (30% en 50%) - tijdelijk 

 

 

Na de verhuis van het oude naar het nieuwe gebouw, zijn in april 2017 de deuren van de nieuwe 

bibliotheek opengegaan. Met ongeveer 100 000 materialen, waaronder boeken, tijdschriften, strips, 

dvd’s, cd’s die je kunt uitlenen, hopen we een divers publiek aan te spreken en te plezieren. De bib is 

een openbare plek en ontmoetingsplaats waar je in alle rust kan komen studeren, door de rekken 

dwalen of de krant lezen. 

 

Bibliotheek De Factorij wil een open huis zijn, waar ruimte is voor informele ontmoeting en 

ontspanning, waar je terecht kan voor informatie en levenslang leren. 

 

Behalve de bib in Zaventem hebben we nog een filiaal in Sterrebeek. 

 

 
1. Wat houdt de functie in?  

 
Als bibliotheek assistent ben je in eerste instantie het gezicht een aanspreekpunt voor de 

bibliotheekbezoeker: 

 

• Uitleenactiviteiten: 
o wegwijs maken van individuele leners en hen begeleiden in hun zoektocht naar informatie, 

cultuur en ontspanning 
o opvolgen reservaties en versturen van reservatiebrieven 

o uitlenen en innemen van materialen 

o … 
 

• Catalografische taken: 

o toepassen van de catalografische regelgeving bij invoeren van de bibliotheekmaterialen 
o controleren van invoer van materialen binnen het eigen domein 

o inhoudelijk ontsluiten van bibliotheekmaterialen 
o … 

 

• Administratie 

o opmaken van uitgaande brieven of mails 
o tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve procedures 

o instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren 
 

 

 
 

 



 
 

2. Wat verwachten wij van jou?  
 

• Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs 

• Je hebt interesse in cultuur en werkervaring of voldoende kennis van het culturele veld 

• Je gaat op een correcte, maar soepele wijze om met regels en procedures 

• Je bent ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen 

• Je handelt correct en respectvol ten aanzien van jouw omgeving en van de bestaande regels 
en afspraken 

• Je wil goed werk afleveren en kan inschatten welke opdrachten ‘dringend’ en ‘belangrijk’ zijn 

• Je wil anderen helpen en dienen 

• Je neemt acties om orde, structuur, kwaliteit in je jouw werk te behouden 

• Je weet je snel in te werken in nieuwe elementen die relevant zijn voor jouw functie 

• Je bent leergierig: je wenst meer te weten over de dingen en mensen 

• Je toont je een actieve verdediger van de belangen van de bibliotheek bij anderen 

• Je weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te verwoorden naar anderen toe 

• Je kan vlot overweg met de computer 

• Je hebt geen probleem met weekend- of avondwerk 

 

 
3. Wat hebben wij jou te bieden? 

 

• Een deeltijdse (30%) of halftijdse (50%) functie voor een bepaalde duur van zes maanden. In 
de loop van volgend jaar zal er mogelijk een aanwervingsexamen georganiseerd worden 

waaraan je kan deelnemen. 

• Weddeschaal C1-C3: min. 1966 euro en max. 3598 euro (bruto per maand op voltijdse basis 
berekend) 

• Een werkgever die aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: minstens 32 dagen 

verlof op jaarbasis, extra feestdagen… 

• Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag 

• Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een 

fietsvergoeding 

• Relevante werkervaring wordt (deels) meegenomen 
 

 
5. Hoe kan je je kandidaat stellen? 

 
Bezorg uiterlijk op woensdag 13 oktober 2021 jouw cv en motivatiebrief aan het college van 

Burgemeester en Schepenen, bij voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/9431-22, of 

eventueel per e-mail naar vacature@zaventem.be. 
 

De selectiegesprekken zullen doorgaan op maandag 18 oktober 2021. Hou deze datum dus alvast 
vrij in jouw agenda! 

 

Indien we meer dan 10 kandidaturen ontvangen, zal er een preselectie gebeuren op basis van het CV 
en de motivatiebrief waarbij de relevante werkervaring, motivatie en aantoonbare interesse in cultuur 

getoetst zullen worden.  
   

Voor meer informatie:  

✓ Bibliotheek: Marina Van Lombeek, 02 307 72 88 of marina.vanlombeek@zaventem.be  
✓ Personeelsdienst, Diederik Vanhaecke, 02 209 10 61 of vacature@zaventem.be   
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