
 

Functiebeschrijving 

Bibliotheekmedewerker 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Bibliotheekmedewerker 

Directie:  Mens en samenleving  

Team:   Bibliotheek  

Loonschaal:  C1-C3 

Rapporteert aan: Teamcoach Bibliotheek  

Budgetsleutel:  GBB-CBS/0700… 

 

Doel van de functie 
 

Je staat in voor het onthaal van de bezoekers van de bibliotheken van Kortrijk. Je informeert 

en begeleidt bezoekers bij hun vragen. Daarnaast neem je ook ondersteunende taken op 

binnen het team van de bibliotheek. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

 Je neemt binnen een beurtrolsysteem de baliedienst op jou tijdens de openingsuren 

van de bibliotheken, ook ’s avonds, in het weekend en op woensdagnamiddag en 

eventueel maak je daarvoor de verplaatsing naar een buurtbibliotheek. 

 

 Je zorgt voor een warm onthaal van de bezoekers in de bibliotheken. Je beantwoordt 

de vragen van bezoekers, geeft informatie en spreekt zelf mensen aan die zoekende 

lijken zodat je hen kan verder helpen. 

 

 Je begeleidt burgers en scholieren in het aanbod van de bibliotheek enerzijds en de 

informatie via digitale kanalen anderzijds. 

 

 Je neemt naast je klantgerichte taken ook een actieve rol op binnen het team, dit 

afhankelijk van jouw competenties, bijvoorbeeld: 

o Je werkt mee aan educatieve projecten en de reguliere educatieve werking.  

o Je staat in voor de aankoop  en de verdere professionele ontsluiting van de 

bibliotheekcollectie. 

o Je zorgt voor een professionele klantenadministratie. 

 



 
 Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en externe vergaderingen, volgt als 

informatieprofessional de informatie op de verschillende informatiekanalen op de voet 

en volgt bijscholing om je kennis up to date te houden. 

 

Kenniscompetenties 
 

 Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs. 

 Je kan vlot omgaan met de standaard office programma’s, met digitale kanalen en 

bent sterk met sociale media. Je hebt grote interesse voor ICT-evoluties. 

 Je beschikt over een basiskennis van bibliotheektechnische zaken (literatuur, breed 

maatschappelijke kennis, zoekvaardigheden, cultuur, media) 

 Je bent bereid de noodzakelijke specifieke bibliotheekopleidingen te volgen. 

 

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 2 
 

1.1 Reactieve klantgerichtheid 
Bv. Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van klanten. 

1.2 Proactieve klantgerichtheid 
Bv. Je denkt mee met de klant en levert een gepersonaliseerde service waar 
noodzakelijk. 
 

2. Samenwerken – niveau 2 
 

2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
Bv. Je werkt constructief mee in het team. Je biedt spontaan hulp aan. Je 
respecteert de gemaakte afspraken, je deelt via sociale media activiteiten van de  
bib. 

2.2. Samenwerking bevorderen 
Bv. Je gaat op zoek naar mogelijke interessante partners en onderhoudt actief het 
netwerk. Je neemt deel aan externe overlegmomenten, neemt contact op met 
leerkrachten en directies.  

 

3. Integriteit – niveau 2 
 

3.1 Regels respecteren 
Bv. Je respecteert de eigendommen van de organisatie en gebruikt ze enkel voor 
het werk. 

3.2 Regels, ethiek bewaken 
Bv. Je vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken.  

 

4. Kostenbewustzijn – niveau 1 
 

4.1 Kostenbewust handelen 



 
Bv. Je bent altijd stipt op tijd, op het werk, op vergaderingen, … 

 

5. Veranderingsgericht – niveau 2 
 

5.1 Open staan voor verandering 
Bv. Je past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taken meteen toe 
in de praktijk. 

5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen 
Bv. Je signaleert problemen in klantenprocessen en doet verbeteringsvoorstellen. 

 
 

Functiegebonden competenties 
 

1. Mondelinge communicatie – niveau 3 
 

1.1 Kunnen communiceren 
Bv. Je legt iets duidelijk en begrijpelijk uit. 

1.2 Gestructureerd communiceren 
Bv. Je houdt rekening met de informatiebehoeften van de gesprekpartner. 

1.3 Communiceren naar groepen/doelgroepen 
Bv. Je bent niet bang om voor kleine of grote groepen te spreken en past je 
communicatiestijl aan aan de doelgroep. 
 

2. Initiatief en proactiviteit – niveau 2 
 

2.1 Initiatief nemen 
Bv. Je ziet werk liggen en gaat over tot actie.  

2.2 Proactief handelen 
Bv. Je komt uit eigen beweging met ideeën en oplossingen.  
 

3. Actief luisteren – niveau 2 
 

3.1 Luisteren 
Bv. Je toetst of je goed begrijpt wat de andere wil zeggen. Door je houding geef je 
blijk van interesse in de andere. 

3.2 De boodschap begrijpen en exploreren 
Bv. Je pikt non-verbale signalen van anderen op en gaat erop in. 
 

4. Flexibiliteit – niveau 1 
 

4.1 Planning/ aanpak aanpassen 
Bv. Je springt in bij afwezigheid van een collega. Je bent bereid in te springen op een 
andere locatie als de situatie dat vereist. 
4.2. je kan creatief een oplossing zoeken bij onvoorziene problemen,  

 
5. Organisatiebetrokkenheid – niveau 1 
 
5.1 Zich inzetten 

Bv. Je respecteert de afspraken die binnen het team gemaakt worden. Je stelt je 
loyaal op. 
 
 



 
 
6. Analyseren – niveau 1 
 
6.1 Informatie kritisch beoordelen  

Bv. Je komt tot de essentie van een probleem of vraag. Je vergaart informatie op 
verschillende manieren. 

 
7. Diversiteit – niveau 2 
 
7.1 Aandacht voor diversiteit 

Bv. Je behandelt klanten/collega’s/burgers met respect ongeacht hun herkomst, 
opvattingen, achtergrond of positie. 

7.2 Omgaan met diversiteit bevorderen 
Bv. Je stelt voorbeeldgedrag en zet anderen er actief toe aan om respectvol om te 
gaan met burgers en collega’s.  

 


