De Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt een

Projectmedewerker
voor 28 /32 uur per week

Over de afdeling
Het team Educatie is verantwoordelijk voor het totale aanbod aan educatieve en literaire activiteiten voor
onderwijsinstellingen. Er wordt gewerkt in kleine en zelfstandige subteams die samen verantwoordelijk zijn
voor het educatieve aanbod van nul tot honderd jaar. De subteams zijn Voorschools, Primair onderwijs,
Voortgezet onderwijs en Volwasseneneducatie. Medewerkers werken in veel gevallen in meerdere subteams
en dat draagt bij aan een goede doorgaande leerlijn op het gebied van (digi)taalvaardigheid, voorkomen en
bestrijden van laaggeletterdheid en vergroten van leesplezier. Een belangrijke focus is het Primair
onderwijs, waar we nu 43 Bibliotheken op School (dBos) hebben. In het voortgezet onderwijs hebben we 3
dBos en komende tijd zullen er nog meer volgen. We focussen in dBos op het bereiken van leesplezier en
mediawijsheid middels betekenisvolle samenwerking met teams, ouders en andere betrokkenen in de
omgeving van het kind.
Wat ga je doen?
Als projectmedewerker word je ingezet bij de uitvoering van projecten op en voor scholen. Je bent
voornamelijk bij het primair onderwijs betrokken, maar kennis en ervaring in het voortgezet onderwijs zijn
een grote pré. Je draait je hand niet om voor een volle en jou onbekende klas kinderen of jongeren en je
hebt ervaring in het werken met (en begeleiden van) groepen zoals vrijwilligers en leerkrachten. Je werkt
gelijktijdig aan verschillende projecten voor diverse doelgroepen. Je pikt de signalen van klanten goed op
en bent in staat die te vertalen naar goede dienstverlening en (in samenwerking met de programma
coördinatoren) naar nieuwe producten. Je voert deze uit in de bibliotheekvestigingen en op scholen.
Vanzelfsprekend plan je je eigen werkzaamheden efficiënt in en heb je een ondernemende houding. Je kunt
zelfstandig en pro actief werken aan de aan jou toegewezen projecten. Je hecht waarde aan kwaliteit en
open onderlinge communicatie.
Wat vragen we van jou?
•
Hbo werk- en denkniveau blijkend uit een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur een
docentenopleiding basisonderwijs of CMV
•
Relevante werkervaring van minimaal 3 jaar
•
Kennis op het gebied van het primair en voortgezet onderwijs
•
Didactische kwaliteiten en ervaring in het werken met groepen
•
Mediavaardigheden en ruime ervaring met het professioneel inzetten daarvan
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden
•
Pro-actieve werkhouding en je kunt snel schakelen
Wat hebben we jou te bieden?
•
Een veelzijdige functie in een dynamische omgeving
•
Salaris volgens CAO Openbare Bibliotheken (schaal 7)
•
Prima arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling
•
Goede opleidingsmogelijkheden
•
Werktijden in overleg, enige flexibiliteit gewenst
•
Een jaarcontract
Heb je belangstelling voor de functie?
Mail dan je motivatiebrief en CV voor 27 maart 2019 naar sollicitaties@obgz.nl onder vermelding van
“vacature projectmedewerker”. De motivatie kun je richten aan Wouter van Balveren, manager Educatie en
Huis van de Letters. De functie wordt bij voorkeur ingevuld per juni 2019.
De 1ste ronde gesprekken plannen we in week 15 de 2e ronde gespreken in week 16. Een DISC analyse
maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Gabriëlle Bunnik, HR specialist 024-3274935
gbunnik@obgz.nl.

