
Ben jij de Technaut, die jeugd 
kennis laat maken met nieuwe 
media- en maaktechnieken? 
 
Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom virtual reality en 3D-printing? Gaat 
jouw fantasie met je aan de haal als je een film maakt met een green-screen? En vind jij het 
een uitdaging om kinderen en jongeren alles uit te leggen over robotica en programmeren? 
Dan ben jij de Technaut die we zoeken bij de Bibliotheek! 
 
TechLab 
Voor het TechLab in de Bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen zijn we op zoek 
naar Technauten. Hier maken bezoekers kennis met de toepassingen van verschillende 
soorten nieuwe media: van virtual reality tot 3D-printing, van robotica tot het programmeren 
van een eigen game of app.  
 
Als Technaut zal je worden ingezet voor het verzorgen van workshops en cursussen.  
 
Wat ga je doen? 

• Je verrast bezoekers met de mogelijkheden van de nieuwste digital devices. Tijdens 
de vaste programmering verzorg jij de instructie en begeleiding voor de deelnemers.   

• Je maakt tijdens groepsbezoeken een hele schoolklas (zowel basis- als voortgezet 
onderwijs) enthousiast over de nieuwste media. 

• Je denkt mee over het aanbod van het TechLab en je bent daarvoor goed op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.  

 
Wat breng je mee? 

• Je bent een echte early adapter: je bent op de hoogte van de nieuwste 
technologische snufjes. 

• Je vindt het een uitdaging om andere mensen net zo enthousiast te maken over de 
nieuwste media als jezelf. 

• Je kunt een groep enthousiaste kinderen en jongeren begeleiden, bijvoorbeeld bij het 
programmeren, werken met robots, het maken van hun eigen 3D-print of green-
screen film. Je houdt daarbij rekening met de behoeften van de doelgroep, aan 
competentie (je kan het) en autonomie (je kan het zelf).  

• Je kunt goed uitleggen en omgaan met verschillende doelgroepen, van kinderen, 
pubers tot senioren. 

• Je gelooft in de kracht van leren, doen én ontdekken. 
• Je bent ondernemend, nieuwsgierig en ook een beetje geeky. 

 
Profiel 

• Je bent minimaal 18 jaar 
• Open en gelijkwaardige houding naar de ander 
• Betrouwbaar 
• Integer 
• Flexibel 
• Bereid om scholing te volgen 
• In staat om makkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen 
• Affiniteit met kinderen en jongeren 

 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Bezoekers van de Bibliotheek komen uit alle leeftijdscategorieën en groepen in onze 
samenleving. Voor de medewerkers die bij hun inzet voor de Bibliotheek veel in contact staan 
met kinderen en andere kwetsbare groepen vraagt BiblioPlus om een VOG. De 
eventuele kosten van deze aanvraag worden door BiblioPlus vergoed. 
 
 



  

 
Wij bieden 
Werken in de Bibliotheek is leuk en uitdagend. Wij zetten ons iedere dag weer in om onze 
klanten zo goed mogelijk te adviseren en aan te sluiten bij informatiebehoeftes. Je komt 
terecht in een organisatie die haar maatschappelijke waarde momenteel sterk verbreedt.  
Als je medewerker bij BiblioPlus kun je rekenen op: 

• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis en 
• ontwikkeling. 
• Een overeenkomst met duidelijke voorwaarden. 
• Gratis bibliotheeklidmaatschap. 
• Eindejaar attentie. 
• Reiskostenvergoeding 

 
 
Het dienstverband vindt plaats in de vorm van een freelanceconstructie. Het aantal uren op 
jaarbasis is afhankelijk van jouw beschikbaarheid.  
Het salaris is afhankelijk van jouw ervaring en deskundigheid en op basis van een 
maatschappelijke vergoeding.  
 
Over BiblioPlus 
BiblioPlus is de openbare bibliotheek in de zeven gemeenten in het Land van Cuijk en 
Maasduinen. Wij verbreden vanuit onze nieuwe koers de bibliotheken in Bergen, Boxmeer, 
Cuijk, Gennep, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis tot informatieknooppunten. In deze 
kenniskeukens komen mensen kennis halen en brengen en helpen we met vele partners bij 
het onderhouden van o.a. hun taal- digitale en gezondheidsvaardigheden, Daarnaast verzorgt 
BiblioPlus bibliotheken en leesbevorderingsprojecten op alle 60 basisscholen in ons 
werkgebied.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@biblioplus.nl 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.  


