Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt in samenwerking met Stichting Open
Voor Jou een

Spil van de huiskamer/Coördinator
Huiskamer van Heteren (32 uur)
voor de vestiging Heteren

Hart van Heteren
Voor het nog te openen Hart van Heteren (verwachte opening: december 2022) zoeken wij een
coördinator Huiskamer van Heteren. De huiskamer van het Hart van Heteren wordt dé
ontmoetingsplaats voor de inwoners van Heteren, met een bibliotheek, dorpsservicepunt,
koffiebranderij, streekproductenhoek, werkplekken, overleg/vergaderruimte en kleine horeca. In de
Huiskamer van Heteren zijn zowel professionals, vrijwilligers als mensen die ondersteuning
behoeven werkzaam, oftewel allemaal mensen met verschillende talenten. We werken samen op
basis van gelijkwaardigheid, maar met verschillende verantwoordelijkheden.
Wat ga je doen?
De coördinator werkt in de huiskamer in het nieuwe Hart van Heteren waarin ook een
bibliotheekvestiging is gevestigd. Deze coördinator is niet alleen klantadviseur van de bibliotheek
maar coördineert ook allerlei activiteiten in de huiskamer. Deze activiteiten organiseer je onder
andere met de twee participatiemedewerkers, die ook onderdeel uitmaken van het team in de
Huiskamer van Heteren. Daarnaast werk je samen met diverse vrijwilligers.
Als coördinator ben je hét gezicht van de bibliotheek. Je achterhaalt de behoefte van de bezoeker
door goed te luisteren, open vragen te stellen en door te vragen. Je neemt de bezoeker mee in de
wereld van taal, digitaal en verhalen en stimuleert leesplezier. Als coördinator toon je
ondernemerschap door je klantgericht, flexibel en initiatiefrijk op te stellen. Je ziet kansen en
mogelijkheden voor samenwerking met diverse partijen. Je bent zeer flexibel inzetbaar en verricht
uiteenlopende werkzaamheden. Je ben enthousiast en straalt passie uit.
Vergroot je wereld met de bibliotheek!
De Bibliotheek Gelderland Zuid zet zich in voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om
te leren, anderen te ontmoeten, geïnspireerd te raken en te groeien. We bieden een schat aan
verhalen, kennis en mogelijkheden om taal- en digitaal vaardiger te worden. Hierbij richten we ons
in het bijzonder op de doelgroepen: jeugd 0-12 jaar, kwetsbare groepen op het gebied van taal en
digitaal (NT1, NT2, senioren en jongeren in beroepsonderwijs) en cultureel geïnteresseerden. We
organiseren uiteenlopende programma’s en projecten vanuit onze 27 vestigingen en 57
Bibliotheken op school. Dit doen we niet alleen, maar samen met culturele partners,
welzijnsinstellingen en scholen. Meer info: www.obgz.nl.
Stichting Open voor jou
Een stichting voor en door de mensen van Heteren. Open Voor Jou biedt een omgeving waar
mensen zich thuis voelen: warm en menselijk. Waar iedereen meedoet en waar je verrast wordt
door unieke combinaties. Stichting Open Voor Jou realiseert omgevingen waar je even niets hoeft,
maar waar alles kan. Een plek om te ont-moeten. Een plek die open is voor jou.
De belangrijkste speerpunten van de Stichting zijn: minder armoede, meer gelijkheid en eerlijke
kansen, stimuleren van een inclusieve maatschappij, realiseren van inclusieve partnerships,
stimuleren van welzijn voor alle leeftijden, kinderen helpen met hun ontwikkeling en bouwen aan
een veerkrachtige innovatieve en sociale leefomgeving. Meer info: www.stichtingopenvoorjou.nl.
Wat vragen we van jou?
• Hbo werk- en denkniveau
• Aantoonbare vaardigheden op digitaal gebied
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Actiegerichtheid en makkelijk contacten kunnen leggen
• Projectmatig kunnen werken
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Ervaring in samenwerking met vrijwilligers
• Wonen in Heteren of directe omgeving is een pré.

Wat hebben we jou te bieden?
• Jaarcontract (met evt. verlenging)
• Salaris en pensioenregeling conform de cao openbare bibliotheken schaal 7
• Je maakt onderdeel uit van het nieuwe team dat de Huiskamer van Heteren tot een succes gaat
maken. Het is allemaal nieuw dus je kunt echt iets neerzetten.
• Je bent meerdere zaterdagen per maand beschikbaar.
Heb je belangstelling voor de functies? Mail dan je motivatie en CV vóór 27 juni naar
sollicitaties@obgz.nl onder vermelding van “coördinator”, ter attentie van Ronald Ravensbergen,
manager dienstverlening. 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. Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan het meer divers maken van ons personeelsbestand
dan komen we graag met je in contact.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

