VACATURE
Bibliotheek Waterland

Bibliotheek Waterland is een actieve organisatie die volop in beweging is en waarbij de
persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend
en Landsmeer centraal staat. De Bibliotheek heeft een hoofdvestiging in Purmerend en vier
vestigingen in een werkgebied van ongeveer 140.000 inwoners en ontvangt jaarlijks 152.000
bezoekers en heeft 33.500 leden.
We zien de Bibliotheek als een vrijplaats waar bezoekers informatie, ervaringen en inspiratie
kunnen opdoen en delen, waar je jezelf kan zijn en met elkaar in contact kan komen. Dit
doen we onder andere door het organiseren van diverse activiteiten en programma’s, zoals
lezingen, presentaties, workshops voor alle leeftijden. Wij brengen in een prettige sfeer
mensen bij elkaar. Dit doen we bij voorkeur met samenwerkingspartners binnen de
gemeenten.
Binnen het team Programmering & Collectie van de Bibliotheek Waterland is er een
vacature ontstaan voor

Programmeur (20

- 28 uur)

Wat ga je doen?
De programmeur is (mede)verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten en de
ontwikkeling van het aanbod voor jeugd en volwassenen met nadruk op activiteiten voor
jeugd van 0-8 jaar. Je bent ook deels inzetbaar in het team Educatie & Ontwikkeling waar je
werkt aan het onderhouden, uitbouwen en genereren van bestaande en nieuwe contacten
met klanten binnen het werkveld en coördineert de programma’s voor die doelgroep met als
belangrijkste doelstelling het bevorderen van het leesplezier van kinderen.
Je werkt samen met bevlogen collega’s, partners in de regio en de inwoners van het
werkgebied. Voor deze functie is met name de samenwerking met team Educatie &
Ontwikkeling van belang. Je onderhoudt een eigentijds netwerk en bent verantwoordelijk
voor een divers programma aanbod.
Wij zoeken een enthousiaste collega die onder aansturing van de teamleider Programmering
& Collectie aansprekend aanbod ontwikkelt, zorgdraagt voor een correcte uitvoering en
evaluatie van de activiteiten.

Je hebt affiniteit met:
 De doelgroep 0-8 jarigen
 Projectmatig werken
 Innovatie en (co-)creatie
 Het ontwikkelen van aanbod op het gebied van maatschappij en cultuur, educatie en
kennisdeling.
Jij beschikt over:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau
 Kennis van het sociaal domein
 Kennis van het onderwijslandschap is een pre
 Kennis van leesbevordering en media-educatie voor de doelgroep 0-8 jarigen
 Discipline om zelfstandig en in teamverband te kunnen werken.
Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken:
Creatief, netwerker, teamspeler en ondernemer.
Wat biedt Bibliotheek Waterland?
 Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid en vrijheid
 Salaris op basis van schaal 8 volgens de CAO Openbare Bibliotheken
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Wil je reageren, stuur dan een CV en motivatiebrief vóór 14 april 2022 naar
werken@bibliotheekwaterland.nl o.v.v. sollicitatie programmeur.
Eventuele vragen over deze functie kun je stellen aan Femke Frantzen, teamleider
Programmering & Collectie, tel: 06-2376 2765 (ma, wo, do en vrijdag).
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 9 mei 2022.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Diversiteit en gelijke kansen
vinden wij belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze
wensen, ongeacht jouw achtergrond.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

