De Bibliotheek Rijn en Venen is een innovatieve organisatie, waarbij inspiratie, kennis en
persoonlijke groei van inwoners speerpunten zijn. Daarnaast zorgen wij als marktgerichte
partner voor verbinding tussen inwoners en organisaties in de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude.
De unit Programmering is gericht op het creëren van een omgeving waar individuele
burgers en klantgroepen inspiratie kunnen opdoen. De bibliotheek is een uitnodigende
ontmoetingsplek met vrije toegang tot informatie, kennis, taal en cultuur. Een plek waar
je graag verblijft, je verbindt en plezier maakt.
Wij zoeken op korte termijn een:

Projectleider Programmering
voor 24 uur per week
Iets voor jou?
 Je zorgt samen met de Unitleider Programmering en in samenwerking met
collega’s voor een inspirerend programma;
 Je hebt volop ideeën over hoe we de vestigingen van onze bibliotheek op de kaart
kunnen zetten als een inspirerende plaats om naar toe te gaan;
 Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Je kent de behoeften van
onze klanten en onze partners. Je vertaalt dit naar een verrassend programma
voor onze bibliotheek;
 Je neemt collega’s en partners mee in je enthousiasme en gedrevenheid om een
prikkelend programma neer te zetten;
 Je organiseert de uitvoering van het programma samen met je collega’s van het
hoofdkantoor en van onze 10 vestigingen. Jij neemt het voortouw bij het plannen
en uitvoeren van de activiteiten en projecten. Je weet van aanpakken;
 Je ziet kansen en legt verbindingen met lokale samenwerkingspartners, om zo
aantrekkelijke activiteiten te organiseren.
Jij hebt
 een afgeronde relevante HBO opleiding;
 ervaring met het opzetten en uitvoeren van een cultureel programma;
 kennis van het sociaal domein en maatschappelijke ontwikkelingen;
 ervaring als projectleider en bent gewend een duidelijke koers te varen;
 uitstekende communicatieve en digitale vaardigheden.
Je wilt bij ons werken, omdat
 een innoverende organisatie die constant in beweging is je wel aanspreekt;
 wij een grote maatschappelijke ambitie hebben, die jij natuurlijk met ons deelt;
 je bij ons volop ruimte krijgt voor je ideeën en creativiteit;
 je heel enthousiast bent om je aan ons te verbinden voor deze creatieve en
organisatorische uitdaging. In eerste instantie bieden we je een jaarcontract aan.
Mogelijk volgt er een verlenging;
 je een passend salaris van ons krijgt op basis van de CAO Openbare Bibliotheken
(schaal 8, anciënniteit afhankelijk van kennis en ervaring).
Interesse?
Schrijf dan jouw motivatiebrief en stuur die samen met je CV voor 8 februari naar:
vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v. Ellen van Loenen, Unitleider Programmering.
Als je eerst nog wat meer informatie wilt, dan kun je een mail sturen naar
e.vanloenen@bibliotheekrijnenvenen.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 15 en 19
februari.

