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Datum

2 mei 2019
Onderwerp

Uitnodiging: afscheid Jacob van Sluis
Geachte heer, mevrouw,
na een dienstverband van 20 jaar heeft

Jacob van Sluis
per 1 mei 2019 afscheid genomen van de
Universiteitsbibliotheek.
Jacob werd in 1999 bij de UB aangesteld als vakreferent
Filosofie en Theologie bij de afdeling Onderwerpsontsluiting.
Later werd dat informatiespecialist bij de afdeling
Vakspecifieke Publieksdiensten en Collectievorming en de
laatste jaren was hij specialist wetenschappelijke informatie bij
de afdeling Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning.
Zoals we Jacob kennen heeft hij zich nooit veel aangetrokken van al die veranderingen in
functie- en afdelingsbenamingen: hij is zich al die jaren kort en goed ‘vakreferent’ of ook wel
‘collectievormer’ blijven noemen.
U bent van harte uitgenodigd afscheid van hem te nemen tijdens een afscheidsreceptie op
donderdag 23 mei, vanaf 16.00 uur,
in de ‘Huiskamer’ van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad
(Broerstraat 4, Groningen; 1e verdieping, personeelsgedeelte).
Met vriendelijke groet,
Marjolein Nieboer
Directeur Universiteitsbibliotheek Groningen
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