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g Aardbalans is een ideëel bedrijf dat staat voor leren geven om aarde mens en leven. Wij doen 
dat door middel van een bibliotheek, excursies, cursussen en natuurexpressie. We richten ons 
vooral op mensen die in onderzoek, beleid, beheer, educatie of recreatie bezig zijn met na-
tuur, cultuurhistorie en heemkunde, of dat nu als vrijwilliger is of als beroepskracht. Maar de 
activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, zowel personen, bedrijven als instellingen. 
Aardbalans is een bedrijf zonder winstoogmerk.  Vanwege uitbreiding van ons activiteitenaan-
bod zoeken wij versterking.

Aardbalans heeft momenteel een vrijwilligersfunctie voor:

     boekrestaurateur
Uw taken
- opnieuw inbinden van boeken met lage conditiestatus (aangeven in database)
- boeken met kapot omslag of beschadigde kaft voorzien van nieuwe, harde kaft
- lamineren of van harde kaft voorzien indien gebruiksfrequentie daartoe aanleiding geeft
- controleren van (veel)gebruikte boeken op eventuele gebreken
- digitaal actualiseren van conditiestatus
- tussentijds evalueren in samenspraak met de bibliotheekbeheerder

Uw profiel
- minimaal MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur cursus boekrestauratie succesvol afgesloten)
- vertrouwd met verschillende technieken van boekrestauratie
- ruime ervaring met kaften, lamineren en restaureren van boeken
- nauwkeurig kunnen werken
- zelfstandig
- kritisch kunnen meedenken
- affiniteit met de Nederlandse natuur

Ons aanbod
- aantrekkelijke opdrachten met veel ruimte voor eigen inbreng
- vrijwilligerscontract voor de duur van 1 jaar (verlenging mogelijk), na proeftijd van 1 maand
- een jaar gratis toegang tot de KennemerNatuurBibliotheek
- korting op alle activiteiten van Aardbalans
- werktijden in overleg

Meer informatie
Jan-Willem van Velzen, 023-5317756, info@aardbalans.nl 
Zie ook onze website: www.aardbalans.nl 

Sollicitaties graag vóór 1 juli richten aan:
J.W. van Velzen, Brouwersstraat 57, 2013 WG Haarlem 
Sollicitaties bij voorkeur per e-mail: inf@aardbalans.nl  
De gesprekken staan gepland voor de tweede week van juli.

 

Aardbalans ― leren geven om aarde, mens en leven


