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VACATURE  
De Stichting Westfriese Bibliotheken zoekt een enthousiaste  

JUNIOR DIRECTEUR (8-12 JAAR) MET EEN MENING 
Wat wil jij later worden? Heb je wel eens gedacht aan Directeur van de Bibliotheek?  

Grijp je kans: dat kan dit najaar al! 

Bij de Bibliotheek denk je vast vooral aan boeken, maar er is ook van alles te doen! 

Ontmoet een schrijver, kom knutselen of ga klooien, leer robots programmeren… 

Allemaal bedacht door volwassenen bij de Bibliotheek. Maar jij weet vast nog veel beter 

hoe we jou en je leeftijdgenoten naar de Bibliotheek krijgen! 

Wat moet er georganiseerd worden? Hoe moet de Bibliotheek eruit zien? Hoe krijgen we 

iedereen aan het lezen? En hoe vertellen we iedereen hoe leuk de Bibliotheek is? 

 

Wat wordt er van je verwacht? 
Als Junior Directeur kom je een paar keer naar de Bibliotheek Stede Broec voor 

gesprekken en rondleidingen met de mensen die er werken. Je begint bij de Directeur-

bestuurder. Daarna ontmoet je bijvoorbeeld mensen die activiteiten organiseren, die over 

het gebouw en de boeken gaan, en die de website en posters maken. Je kijkt mee naar 

hun werk en je geeft je ongezouten mening over hoe het volgens jou zou moeten. 

Het is een tijdelijke aanstelling en je korte werkdagen zijn in overleg zodat je er geen 

sport of hobby’s voor hoeft af te zeggen. 

Wat krijg je er voor terug? 
Uiteraard krijg je een goed salaris in de vorm van ontelbare mooie momenten en een 

ervaring voor de rest van je leven! En als je nog niet lid bent, krijg je een gratis 

lidmaatschap tot je 18de (pssst: niet doorvertellen dat alle kinderen dat kunnen krijgen…) 

Hoe kun je solliciteren? 
Droom jij van een baan als Junior Directeur? Je mag ook als tweetal solliciteren.  

Schrijf (samen) een brief met jouw motivatie naar: 

Stichting Westfriese Bibliotheken 

t.a.v. Lisa Croese  

Stationslaan 2  

1611 KZ Bovenkarspel 

Je mag je brief ook mailen naar: communicatie@westfriesebibliotheken.nl. 

Je kunt je brief en motivatie sturen of e-mailen tot 13 oktober 2021. De selectie zal 

plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 oktober 2021, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de 

Bibliotheek Stede Broec. Reserveer deze datum alvast in je agenda! 
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