
  
De bibliotheek Gelderland Zuid zoekt een 

Programmamaker (28 uur)  
 
Vergroot je wereld met de bibliotheek!  
 

Wist jij dat de Bibliotheek Gelderland Zuid veel méér doet dan alleen boeken uitlenen? We zetten 
ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de kans krijgt om te leren, anderen te 
ontmoeten, geïnspireerd te raken en te groeien. We doen dit door mensen te verrijken met 
verhalen en kennis, maar ook door het vergroten van hun taal- en digitale vaardigheden. We 
richten ons in het bijzonder op de doelgroepen: jeugd 0-12 jaar, kwetsbare doelgroepen op het 
gebied van taal en digitaal (NT1, NT2, senioren en jongeren in beroepsonderwijs) en cultureel 
geïnteresseerden. We organiseren uiteenlopende programma’s en projecten voor jong en oud 
vanuit onze 26 bibliotheken. Dit doen we niet alleen, maar samen met culturele partners, 
welzijnsinstellingen en scholen.  
 
 
Programmamakers maken deel uit van de afdeling programmering (14 personen) deze afdeling 
organiseert en voert activiteiten uit voor de diverse doelgroepen. Dat doen ze vaak in 
samenwerking met vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van de activiteiten, het begeleiden van 
deze vrijwilligers is belangrijke taak. De activiteiten kunnen voor de jeugd zijn maar ook op het 
gebied van volwasseneducatie, (digitale) geletterdheid en literair/culturele activiteiten. We werken 
hierbij intensief samen met diverse partners in ons werkgebied. Je bent de netwerker van de 
bibliotheek in jouw vestigingen/regio. Je bent flexibel inzetbaar, het aanspreekpunt voor de 
activiteiten en je hebt een grote affiniteit met het sociaal domein. Je kunt met iedereen overweg: 
jong en oud, profit en non-profit, lager en hoogopgeleid. Samen met de klantadviseurs op de 
vestiging zorg je ervoor dat de bibliotheken in de regio zich stevig verankeren in de (participatie) 
samenleving. Het werkgebied waar we nu voor werven is de gemeente Heumen, Nijmegen Noord 
en vestiging in Hatert.  
   
Wat vragen we van jou? 

• HBO-werk en denkniveau,  
• Relevante werkervaring van minimaal 3 jaar  
• Ervaring in het bedenken en maken van programma’s  
• Uitstekende communicatieve vaardigheden  
• Affiniteit met digitale toepassingen 
• Relevant netwerk kunnen bouwen en onderhouden 
• Goede organisatorische vaardigheden 
• Proactieve werkhouding en flexibiliteit  

Wat hebben we jou te bieden? 
• Een zelfstandige en veelzijdige functie 
• Een organisatie in ontwikkeling, met aandacht voor ontwikkeling van medewerkers 
• Prima arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling  
• Salaris conform de cao openbare bibliotheken schaal 8  
• Goede opleidingsmogelijkheden  
• Werktijden in overleg, flexibiliteit gewenst en geboden  
• Jaarcontract met de intentie dat op termijn om te zetten naar een contract voor 
      onbepaalde tijd    

 
Heb je belangstelling voor de functie? 
Mail dan je motivatie en CV vóór 16 maart 2021 naar sollicitaties@obgz.nl onder vermelding van 
“programmamaker” ter attentie van Monique de Koning, teammanager programmering. Voor meer 
informatie kun je bellen of mailen met Gabrielle Bunnik, HR specialist 024-3274935 / 
gbunnik@obgz.nl. 
 
Iedereen is welkom bij Bibliotheek Gelderland Zuid: jong en oud, laag- en hoogopgeleid, mensen van 
verschillende afkomst en met verschillende achtergronden en interesses. Om een diversiteit aan mensen te 
bedienen en bereiken vanuit onze organisatie, streven we ook in ons personeelsbestand naar diversiteit. Zodat 
we van elkaar kunnen leren en werkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de inwoners van ons 
werkgebied. 
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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