
Bibliothecaris en/of musicoloog en filmkenner 

Taken en werkzaamheden 

Altijd al je ‘eigen’ Free record shop willen runnen? Dit is je kans!  

In onze eigen bibliotheek en mediatheek zorgt de bibliothecaris ervoor dat 

informatie gemakkelijk is te vinden voor klanten. Het is de taak van de 

bibliothecaris om de boeken, cd’s en dvd’s systematisch te presenteren.  

Vaardigheden en kwaliteiten 

Als bibliothecaris moet je een passie hebben voor boeken en/of muziek en films. Je hebt een 

behulpzaam karakter en laat klanten graag zien waar specifieke boeken staan, bijv. boeken over 

koken. Je bent een boekenworm en vindt het leuk om informatie grondig uit te zoeken. Daarnaast 

heb je een opgeruimd en geordend karakter.  

Kennis over een diversiteit aan boeken is een pré maar geen vereiste. Wij vinden het vooral 

belangrijk dat je affiniteit hebt met boeken, cd’s en dvd’s.  

Hoewel je sommige dingen alleen moet kunnen uitvoeren, is er altijd een vaste medewerker die je 

kan helpen als je er niet helemaal uitkomt. Je staat er nooit alleen voor, samenwerken is een 

belangrijke kernwaarde binnen Kringloop De Kerketuinen. 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? 

Je gaat werken in een hecht team met enthousiaste mensen. Iedereen die bij Kringloop De 

Kerketuinen werkt is hier op vrijwillige basis, waardoor er met veel plezier wordt gewerkt. Je bouwt 

een sociaal netwerk op en je krijgt de kans om je talenten (verder) te ontwikkelen. Wij hebben oog 

voor ieder individu. 

 

We zijn blij met onze vrijwilligers en bieden daarom 25% korting op artikelen uit de winkel en je 

mag per maand voor €10,- aan artikelen uitzoeken. 

Tijdens het doen van het vrijwilligerswerk krijg je coaching en ondersteuning van een vaste 

medewerker. Deze persoon kan jou, wanneer nodig en gewenst, helpen bij het uitvoeren van je 

werkzaamheden en bij je persoonlijke ontwikkeling. 

Aanvullende opmerkingen 

Heb je verschillende vacatures gezien die je leuk vindt bij Kringloop De Kerketuinen, dan kijken we 

samen met jou hoe je dit kan combineren en maken we een passend rooster.  

Beschikbare dagen: maandag t/m zaterdag  

Beschikbare dagdelen: ochtend en middag 

 

 


