Bibliotheek Rijn en Venen is een innovatieve organisatie, waarbij inspiratie, kennis en
persoonlijke groei van inwoners speerpunten zijn. Onze Bibliotheek verrijkt iedereen door
middel van vrije toegang tot informatie, kennis, taal en cultuur. Het is een uitnodigende
ontmoetingsplek, zowel fysiek als online, waar je graag verblijft, waar je je verbindt en
plezier maakt. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude-Dorp en de daarbij behorende kernen.
Om de digitale zelfredzaamheid van de inwoners uit ons werkgebied te vergroten, zoeken
wij voor ons Taalhuis binnen de Unit Educatie een:

Programmacoördinator
Digitale vaardigheden
voor 16 tot 24 uur per week
Iets voor jou?
 Je zet het nieuwe Digi-Taalhuis op met als basis onze huidige programma’s zoals
DigiCafé, Digisterker en Klik&Tik. Ook coördineer je het programma Bibliotheek en
Belastingdienst, o.a. door het opzetten van belastingspreekuren met samenwerkingspartners. Je creëert daarnaast in alle vestigingen een digitaal informatiepunt. Dit punt ondersteunt inwoners bij het omgaan met de digitale overheid.
 Jij geeft verder vorm aan het educatieve programma voor volwassenen om de
digitale vaardigheden van diverse doelgroepen te verbeteren. Je werkt hiervoor
samen met onze mediacoaches en met externe partners of adviseurs.
 Je werft en begeleidt vrijwillige docenten om de programma’s uit te voeren.
 Je plant alle activiteiten van het Digi-Taalhuis en stuurt de docenten en andere
vrijwilligers aan.
 Je zorgt voor een stevige verankering en vernieuwing van dit domein in onze
organisatie en bij onze stakeholders. Jij bent de vertegenwoordiger van de
bibliotheek op het gebied van digivaardigheden.
 Je werkt samen met je andere Taalhuis collega’s om onze doelstellingen voor de
NT1 en NT2 doelgroepen te bereiken.
Jij hebt
 Een HBO-werk- en denkniveau plus relevante werkervaring.
 Ervaring met het projectmatig opzetten en coördineren van nieuwe programma’s.
 Organisatietalent, een flexibele instelling en je kunt goed zelfstandig werken.
 Affiniteit met en kennis van digitale vaardigheden.
 Kennis van de doelgroepen laaggeletterden en ouderen is een pre.
 Ondernemerschap en overtuigen, inspireren en netwerken gaan je natuurlijk af.
 Een sterke drive om bij te dragen aan het versterken van vaardigheden van onze
inwoners, zodat zij zelfstandiger in de samenleving kunnen participeren.
Je wilt bij ons werken, omdat
 Wij een grote maatschappelijke ambitie hebben, die jij natuurlijk met ons deelt.
 Je enthousiast bent om deze uitdagende klus aan te pakken binnen onze
innovatieve Bibliotheek.
 Je een passend salaris krijgt in schaal 8 (CAO Openbare Bibliotheken). In eerste
instantie bieden we je een jaarcontract aan met uitzicht op verlenging.
Interesse?
Stuur je brief en CV vòòr 27 mei a.s. naar: vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v.
Liselot Huisman, Unitleider Educatie. Als je eerst nog wat meer informatie wilt, dan kun
je een mail sturen naar L.Huisman@Bibliotheekrijnenvenen.nl.

