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Vacature Managementondersteuner
De Bibliotheek Maas en Peel is op zoek naar een proactieve, 
zelfstandige Managementondersteuner (18 uur per week).

De Bibliotheek Maas en Peel is dé (start)plek
voor lezen, leren en informeren in de
gemeenten Beesel en Peel en Maas. De rol van
de Bibliotheek in de samenleving bestaat uit drie
maatschappelijke speerpunten: het bevorderen
van geletterdheid en leesplezier, het bieden van
ontwikkelingsmogelijkheden en educatie aan de
inwoners en het bevorderen van digitale
inclusie en digitaal burgerschap. We werken
hierbij vanuit onze kernwaarden teamspirit,
ontwikkeling en verbondenheid, zowel extern als
intern. We hebben zes vestigingen in de
gemeente Peel en Maas en de gemeente
Beesel. Jouw werkplek is in Reuver.

Als Managementondersteuner werk je
zelfstandig en ondersteun je het Management
Team en de organisatie. Je krijgt energie van
plannen en organiseren en bent de drijvende
kracht van diverse administratieve processen
van de Bibliotheek.
Denk hierbij aan:

 verwerken en bijhouden van personele 
     gegevens; 

  beheren van bestellingen;
 voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
 plannen en beheren van agenda’s;
   klaarzetten van rapportages;
   afhandelen van vragen;
   ondersteunen bij de organisatie van

     bijeenkomsten;
   veelvuldig contact onderhouden met externe  

     samenwerkingspartners, leveranciers en klanten.
Je houdt het overzicht en je neemt de regie. Je
bewaakt deadlines en motiveert jouw collega’s
in het behalen van gezamenlijke deadlines. Je
signaleert kansen en knelpunten en draagt
oplossingen aan.

Onze ideale kandidaat…
 Heeft MBO werk- en denkniveau;
  Een aantal jaren relevante werkervaring;
  Heeft kennis van ICT/Office 365 en 

maakt nieuwe programma’s snel eigen;
  Heeft kennis van de geldende wet- en regelgeving;
  Is communicatief vaardig;
   Is een echte (administratieve) duizendpoot;
   Is integer;
   Is proactief, enthousiast en flexibel.

Wat wij je bieden…
   Een organisatie in beweging met een grote  

     maatschappelijke ambitie waar jij deel van uit kunt  
     maken;

   Uitdagend werk in een club van enthousiaste       
     collega’s waar je al je energie kwijt kunt;

   Mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen;
   Vrijheid om processen te verbeteren en in te  richten;
   Een jaarcontract, het betreft een tijdelijke vervanging;
   De inschaling (CAO Openbare Bibliotheken) is   

     afhankelijk van het niveau en de ervaring.

In verband met de tijdelijke aard van de functie
is het bespreekbaar om de functie voor 14 uur
per week in te vullen. Dan worden enkele
werkzaamheden anders ingericht.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem
dan contact op met Inge van Dongen via tel:
06 21893892 of email:
i.vandongen@debibliotheekmaasenpeel.nl
Wil je solliciteren op deze functie? Dan kun
je jouw CV en motivatiebrief sturen naar
secretariaat@debibliotheekmaasenpeel.nl
o.v.v. vacature Managementondersteuner.
De uiterlijke dag voor het indienen van jouw
sollicitatie is 7 oktober 2022.


