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Serveer jij een glimlach op het gezicht van onze bezoekers?
In onze Bibliotheek kom je heel Alphen tegen. Van de allerjongsten tot de alleroudsten, alle
culturen en achtergronden. Sinds vorig jaar kunnen bezoekers voor de lekkere trek ook
terecht in ons grand café KADE 10. Een leuke plek in het hart van de stad met lokale en
verse producten. Zorg jij ervoor dat ons Bieb café de perfecte plek is voor een heerlijke
kop koffie, een lekkere lunch én een goed gesprek?
Je draait je hand niet om voor het maken van een lekker broodje of voor het beantwoorden
van een vraag van een klant. Je werkdag is gevarieerd: van counterwerk, keuken en
bediening tot het verzorgen van catering in de andere ruimtes van de Bibliotheek. Je zorgt
daarbij steeds voor een glimlach op het gezicht van de bezoekers. Je hebt al wat horeca
ervaring en een groot portie gastvrijheid. Je werkt zelfstandig, je bent sociaal en een
echte aanpakker. Je bent flexibel inzetbaar overdag, in de avond en in het weekend. Herken
je jezelf en word je enthousiast? Dan zoeken we jou als onze nieuwe horeca medewerker!
In eerste instantie voor 8 à 12 uur per week met mogelijke uitgroei naar 16 uur per week.
Weten wat wij je allemaal te bieden hebben naast een enthousiast team op een
inspirerende locatie plus een schaal 4 (CAO Openbare Bibliotheken)? Stuur uiterlijk
2 januari je sollicitatie aan vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v. Wouter de
Lijster. Heb je vragen, stuur deze dan per mail naar:
w.delijster@bibliotheekrijnenvenen.nl. Wouter neemt per mail of telefoon zo snel
mogelijk contact op.

Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom gaan we voor
inclusie en diversiteit. Iedereen is uniek en heeft unieke talenten. Juist de
verschillen in mensen maken ons een nog
betere Bibliotheek.

