VACATURE
De Bibliotheek is het maatschappelijk hart van de samenleving als het gaat om leren, delen, creëren
en participeren. Bibliotheek Gooi en meer daagt iedereen uit om zichzelf te ontwikkelen, mee te doen
in de maatschappij en andere inwoners te ontmoeten. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat
iedereen via onze vestigingen in Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren een leven lang kan
leren en meetelt in onze samenleving. Klantgerichtheid staat bij ons voorop.
Meer over ons weten?
Bekijk ons jaarverslag op www.bibliotheekgooienmeer.nl/over-ons/jaarverslag.html
Wegens vertrek van een collega zoeken wij zo spoedig mogelijk voor onze vestiging in Weesp een:

Specialist jeugd / medewerker Informatie & advies
voor 21 uur per week
Als jeugdspecialist:
- ben je het aanspreekpunt voor de scholen primair onderwijs en VVE in Weesp;
- ben je samen met de jeugdcollega’s verantwoordelijk voor een aantrekkelijk jaaraanbod;
- ontvang je klassen voor programma’s rond leesbevordering, mediawijsheid en
informatievaardigheden;
- geef je leesadvies en enthousiasmeer je kinderen tot lezen;
- doe je inlichtingendiensten en werkzaamheden in de directe dienstverlening;
Hierbij hoort een dienst op één zaterdag per vier weken en/of een wekelijkse avonddienst. Onze
medewerkers zijn op alle vestigingen inzetbaar.
Wij vragen:
- minimaal mbo-4/HBO niveau en bij voorkeur een passende opleiding gericht op bibliotheekwerk of
onderwijs;
- aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep 0 – 12 jaar;
- didactische vaardigheden;
- zelfstandig kunnen organiseren en plannen van programmering en uitvoering van activiteiten;
- affiniteit en ervaring met social media en mediawijsheid;
- een klantgerichte, ondernemende, flexibele en proactieve instelling;
- bij voorkeur in bezit van rijbewijs en auto.
Wij bieden:
- zelfstandigheid en ruimte voor jouw goede ideeën;
- uitdaging en volop afwisseling in een uitgebreid werkgebied;
- een actief opleidingsbeleid en opleidingsmogelijkheden;
- inschaling volgens de CAO Openbare Bibliotheken, schaal 7 (min € 2.271,-/max € 3.010,- bij een
volledige werkweek), afhankelijk van opleiding en ervaring.
De functie wordt zowel intern als extern uitgezet. Het betreft in eerste instantie een jaarcontract met de
intentie om dit in een vast contract om te zetten.
Neem voor meer inlichtingen over deze functie contact op met Teresia Spoelman, domeinspecialist
jeugd en jongeren, 035-6973005.
Solliciteren op deze functie?
Stuur uiterlijk 29 september 2019 een motivatie met cv per mail naar mevrouw A. van
Nieuwenhuizen, avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl. De gesprekken vinden plaats op
woensdag 9 oktober a.s.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

