VACATURE
In het FabLab van Bibliotheek Drachten maak je kennis met de nieuwste technieken en machines. Zo
kun je onder andere aan de slag met 3D-printers, een lasersnijder, Arduino en een sublimatieprinter.
Het team van FabLab-vrijwilligers ontwikkelt en begeleidt samen met de coördinator het
activiteitenprogramma vol leuke en leerzame workshops, cursussen en demonstraties. Een
inspirerende omgeving waar je elke dag iets nieuws leert.
Het FabLab is in de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Ter aanvulling op ons team van
creatievelingen en technici zijn we op zoek naar een:

Administratieve duizendpoot
Op vrijwillige basis voor minimaal een dagdeel per week. Het is handig als deze uren flexibel over de
week kunnen worden ingezet.

Wat ga je doen?
Ter ondersteuning van onze FabLab-coördinator en het vrijwilligersteam zoeken we iemand die het
leuk vindt om structuur aan te brengen in dit creatieve team. Je gaat je bezighouden met:






Beheren van de planning en het rooster
Mee ontwikkelen van het activiteitenprogramma
Materialen bestellen voor de workshops en cursussen
Structuur aanbrengen in de huidige processen
Ondersteunen van de FabLab coördinator

Wie zoeken wij?
We zoeken een persoon die het leuk vindt om structuur aan te brengen in een soms hectische
omgeving met veel activiteiten, verschillende personen en –projecten.






Iemand die overzicht kan bewaren
Een spin in het web
Iemand die hoofd van bijzaken kan onderscheiden
Een teamspeler
Een echte ‘regelneef’

Waarom is het een leuke functie?
 Je komt terecht in een gezellig, hecht en veelzijdig team
 Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
 Je maakt kennis met de nieuwste technieken
 Als je het leuk vindt kun je leren werken met de machines in het FabLab
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Albert Smeding, coördinator FabLab,
via 0512 512680. We ontvangen graag een korte motivatie en CV per mail, dit kan gestuurd worden
naar asmeding@bibliotheekdrachten.nl.

