
 

De Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt per 1 april 

Programmacoördinator  

20 uur (55%)  
 

Over de afdeling   
De programma-coördinator met als aandachtsgebied volwasseneducatie maakt deel uit van het 
team programmering.  
 
Het team programmering is verantwoordelijk voor de totale programmering van de bibliotheek. 
Hieronder vallen alle (culturele)activiteiten in één van de 26 vestigingen en daarbuiten. Een van 
de speerpunten van het beleid is de inwoners van ons werkgebied taal-en digitaal vaardig te 

maken. Op het gebied van volwasseneducatie zetten wij nu in op met name op NT1, mensen 
met Nederlands als moedertaal die ondersteuning willen bij lezen en schrijven en NT2 mensen 
die de Nederlandse taal als tweede taal beter willen leren beheersen. Tevens zetten we in op 
het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Die ondersteuning 
bieden we via en samen met onze (taal)partners, scholen en welzijnsorganisaties. 
 

Wat ga je doen? 
Als programma coördinator ben je verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten 
en het productaanbod van de volwasseneducatie. Je hebt een scherp oog voor de 
ontwikkelingen in de maatschappij en weet die te vertalen naar concrete projecten. Je vertaalt 
de ambities op het gebied van volwasseneducatie. Je werkt op basis van de klantvraag en de 
mogelijkheden van de bibliotheek. Je kunt zelfstandig werken aan een divers en marktgericht 
aanbod, maar je ook werkt ook nauws samen en andere collega’s binnen het team. Je werkt 

efficiënt, weet tijd en middelen effectief in te zetten en je hebt een ondernemende houding. Je 
onderhoudt relaties met interne en externe stakeholders. Je bent in staat om zelfstandig 
trainingen en deskundigheidsbevordering te verzorgen voor en met samenwerkingspartners. Je 
bent naast de inhoudelijke kant ook (mede)verantwoordelijk voor het verwerven van financiële 

middelen bijvoorbeeld fondsen en subsidies. Je legt inhoudelijk en financieel verantwoording af 
over de behaalde resultaten en weet die overzichtelijk te presenteren.   
  

Wat vragen we van jou?  

• Hbo (+)  werk- en denkniveau en 5 jaar relevante ervaring  

• Kennis van het volwasseneducatie    

• Kennis van laaggeletterdheid en het bestrijden daarvan 

• Conceptueel kunnen denken   

• Zelfstandig kunnen werken en ervaring met projectmanagement  

• Kennis van marketingprincipes en uitstekende communicatieve vaardigheden  

• Actiegerichtheid en kunnen netwerken. Een netwerk binnen het sociaaldomein in het   
werkgebied van de OBGZ is een pré. 

• Relativeringsvermogen en stressbestendigheid   
  

Wat hebben we jou te bieden?  

• Een zelfstandige en veelzijdige functie  

• Salaris volgens CAO Openbare Bibliotheken (schaal 9)   

• Prima arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling  

• Een organisatie in ontwikkeling waar ook mogelijkheden zijn voor medewerkers om zich 
verder te ontwikkelen 

• Werktijden in overleg, flexibiliteit gewenst en geboden  

• Jaarcontract met de intentie dat om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd   
  
 
Heb je belangstelling voor de functie?   
Mail dan een motivatie en CV voor 7 februari naar sollicitaties@obgz.nl  onder vermelding van 
“vacature programma coördinator”.    

De motivatie kun je richten aan Ronald Ravensbergen. Voor meer informatie kun je bellen of 
mailen met Gabrielle Bunnik, HR specialist 024-3274935 /gbunnik@obgz.nl.  
  
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)  
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