
 

 

 

 

Een oase in de binnenstad.... De Bibliotheek Schiedam heeft een prachtige binnentuin met bomen en planten. 

Heb jij nog een paar uurtjes per week over en wil jij ons helpen met het onderhoud van deze prachtige tuin? 

Reageer dan op deze vacature: 

Assistent tuinman/vrouw voor de binnentuin van de Korenbeurs 

De Bibliotheek Schiedam draagt bij aan de ontwikkeling van mensen door hen te ondersteunen in hun zoektocht 

naar informatie, niet alleen in boeken en tijdschriften, maar ook via internet. Bovendien stimuleert de bibliotheek 

mensen kennis te maken met cultuur door het organiseren van activiteiten, al dan niet in samenwerking met 

andere sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties en nodigt zij uit tot samenzijn en ontmoeting. 

Wat je gaat doen: 

De binnentuin van de Korenbeurs bestaat uit bomen en planten die jij wekelijks gaat verzorgen. Het verzorgen 

van de binnentuin bestaat voornamelijk uit: 

• Bomen en planten water geven 

• De plantenbakken netjes houden d.m.v. eenvoudige werkzaamheden zoals oud blad verwijderen 

• Licht snoeiwerk 

Wat wij zoeken: 

Wij zoeken iemand met "groene vingers"  die liefde voor bomen en planten heeft. Ervaring is niet nodig. De 

binnentuin wordt beheerd door een professionele tuinman. Jij hebt een ondersteunende functie. 

Wat wij bieden: 

• Een basislidmaatschap van de bibliotheek voor een jaar geldig, t.w.v. € 42.00 

• Kosten aanvraag VOG worden vergoed 

• Werkelijk gemaakte reiskosten worden vergoed 

 Wat maakt het werk de moeite waard: 

• Wij bieden een fijne werkplek met vriendelijke collega's 

• Flexibele uren die jij in overleg naar jouw wensen invult 

• Een inspirerende werkplek met een groot aanbod van activiteiten en collectie boeken/tijdschriften 

e.d. 

• Een fijne plaats voor ontmoeting en ontspanning 

Waar:  

De Bibliotheek in de Korenbeurs 

Wanneer:  

Per direct, 2 - 4 uur per week. 

Extra:  

Taalbeheersing: matig/voldoende. De Bibliotheek Schiedam is de plek om je te ontwikkelen, ook op taalgebied. 

Wij bieden jou graag deze kans. Belangrijk is wel dat jij de instructies kan volgen en communicatief vaardig bent.  

Reacties naar info@debibliotheekschiedam.nl 


