
BIBLIOTHEEKMEDEWERKER 

Gemeentebestuur Pittem is op zoek naar een bibliotheekassistent met halftijdse prestaties in 

contractueel dienstverband. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Bibliotheek Pittem is een kleine, maar actieve bibliotheek die inzet op leesbevordering en 

kennisverspreiding.  

Als Delphi-bibliotheek staat zij voor een kwalitatieve dienstverlening waarbij de burger centraal staat.  

De bibliotheek is aanwezig in beide dorpskernen, telkens op wandelafstand van de lokale scholen 

waarmee een zeer nauwe samenwerking bestaat. 

Daarnaast biedt de bibliotheek een waaier van activiteiten aan, zowel voor kinderen als volwassenen.  

Daarvoor werkt zij samen met andere gemeentelijke diensten, verenigingen en andere partners uit 

diverse sectoren. Door haar kleinschaligheid worden personeelsleden ingezet voor alle taken. 

AANWERVINGSVOORWAARDEN  

- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie 

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 

daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 

toelichting voorleggen. 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten 

- medisch geschikt zijn 

- minimum achttien jaar zijn 

- diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs 

- certificaat bibliotheekmedewerker 

- in het bezit zijn van een rijbewijs B 

- slagen voor een selectieprocedure 

PROFIEL 

zie functiebeschrijving 

AANBOD 

- gunstige werk- en verlofregeling 

- weddeschaal C1-C3 – geïndexeerd brutojaarsalaris (C1 – trap 0): € 23.590,55 

- reeds gepresteerde dienstjaren in de openbare sector of relevante jaren in de privésector of als 

zelfstandige worden gedeeltelijk in rekening gebracht 

- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

- aanleg wervingsreserve van 1 jaar 

HOE SOLLICITEREN? 

- per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem 

- tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem 

Voeg steeds de nodige bijlagen toe:  

Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto (te vinden op de website), motivatiebrief, cv,  

kopie hoogst behaalde diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit strafregister 

DEADLINE:  maandag 15 maart 2021 

NOG VRAGEN? 

Je kan contact opnemen met Mieke Thorrée van de personeelsdienst op het nummer 051/46 03 75 

of via mail op personeelsdienst@pittem.be. 

mailto:personeelsdienst@pittem.be

