VACATURE
Bibliotheek Waterland

Binnen de Bibliotheek Waterland is er een vacature ontstaan voor

Programmeur(24 uur)
Wat ga je doen?
De programmeur is verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten en de
ontwikkeling van het aanbod voor volwassenen zowel als jeugd. Het gaat bij de
programmering om de persoonlijke ontwikkeling van al onze bezoekers. De activiteiten
dragen bij aan het gevoel van mogen leren en deelnemen in de hedendaagse Bibliotheek.
Het moet fijn zijn om aan de activiteiten deel te nemen.
Je werkt samen met een team van bevlogen collega’s, partners in de regio en de inwoners
van het werkgebied. Je onderhoudt een eigentijds netwerk en bent verantwoordelijk voor
een succesvol programma aanbod. Je kunt goed omgaan met budget.
Wij zoeken een enthousiaste collega die onder aansturing van de Teamleider Programmering
& Collectie aansprekend aanbod ontwikkelt, en zorgdraagt voor een correcte uitvoering en
evaluatie van de activiteiten.
Je hebt affiniteit met:
 Projectmatig werken
 Innovatie en (co-)creatie
 Het ontwikkelen van aanbod op het gebied van cultuur, educatie, kennisdeling en
leesbevordering
 Digitale vaardigheden.
Jij beschikt over:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau
 Kennis van het sociaal domein
 Discipline om zelfstandig te werken.

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl

Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken:
Creatief, netwerker, teamspeler en ondernemer?

Dan ben jij degene die wij zoeken!
Wat biedt Bibliotheek Waterland?
 Een uitdagende baan voor 24 uur per week met veel zelfstandigheid en vrijheid;
 Salaris op basis van schaal 8 volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

Wil je reageren, stuur dan een korte motivatiebrief voor 23 april naar Astrid Verburg (HR
adviseur) averburg@bibliotheekwaterland.nl

Bibliotheek Waterland
De Bibliotheek was lang geleden een plek waar je alleen kwam om boeken te lenen,
Tegenwoordig is de Bibliotheek een ontmoetingsplek waar mensen komen werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ook biedt de bibliotheek in samenwerking met
partners hulp zoals bij bijvoorbeeld belastingaangifte, werken op de computer,
Nederlands oefenen voor anderstaligen, huiswerk maken. Er wordt intensief
samengewerkt met het onderwijs om leesplezier en mediawijsheid te bevorderen,
en de VoorleesExpress wordt ingezet voor kinderen in gezinnen met een
taalachterstand.
De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Daarbij blijven wel de
kernwaarden van de Bibliotheek (leesplezier, leesbevordering en ondersteuning van
mensen die aan hun eigen ontwikkeling willen werken) overeind. De Bibliotheek
blijft een plek waar mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie, een plek
waar mensen kennis en informatie kunnen vinden en delen zonder dat er
commerciële doelstellingen aan zijn verbonden. Vrije en laagdrempelige toegang
tot informatie, zowel digitaal als fysiek, leidt tot goed geïnformeerde burgers en is
een randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische samenleving.

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl

