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 Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude-Dorp en daarbij behorende kernen.
Onze unit Educatie bestaat uit de teams Jeugd en Taalhuis. Deze 2 teams verzorgen
dienstverlening aan het onderwijs, kinderopvang, institutionele klanten en
maatschappelijke samenwerkingspartners. Binnen de doelgroep die bestaat uit iedereen
tussen de 0 en 100 jaar is er extra aandacht voor de jeugd tussen 0 en18 jaar en
volwassenen op het gebied van basisvaardigheden. Voor deze teams zoeken we een:

Manager Educatie
voor 24 uur per week

Iets voor jou?
 Je enthousiasmerend en coachend leiderschap zorgt voor 2 succesvolle teams en
voor collega’s die met plezier en vanuit hun talenten werken. Je begeleidt je
teams bij het ontwikkelen plannen en uitvoeren van activiteiten en projecten. Je
coacht op ontwikkeling èn op resultaat. Je stimuleert taakvolwassenheid en
zelforganisatie.
 Je bent een ondernemende netwerker pur sang, die precies weet waar onze
klanten en partners binnen het werkgebied behoefte aan hebben.
 Je zet die behoefte samen met de teams om in een samenhangend aanbod van
programma’s, doorlopende leerlijnen en activiteiten op het gebied van
leesbevordering, taalontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden.
 Samen met onze partners zorg je dat de doelstellingen en maatschappelijke
effecten bereikt worden.
 Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid en de doelstellingen van onze
organisatie en vertaalt deze naar een jaarplan. Je draagt het beleid en de
doelstellingen inspirerend uit, monitort de voortgang en bewaakt de budgetten.
Jij hebt
 Een afgeronde relevante HBO opleiding en succesvolle ervaring met leidinggeven
en met het bereiken van maatschappelijke effecten met partners.
 Sterke leidinggevende, coachende, organiserende en projectmanagement skills.
 Een ondernemende mindset gecombineerd met verbindende kwaliteiten en
creativiteit.
 Kennis van onderwijsveld, kinderopvang, sociaal domein en participatiewet.
 Kennis van en visie op ontwikkelingen in de Bibliotheekbranche.
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 een belangrijke bijdrage kunt leveren aan samenwerken binnen de Bibliotheek
en aan de kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten en partners.
 Je een passend salaris van ons krijgt op basis van de CAO Openbare Bibliotheken
(schaal 9, anciënniteit afhankelijk van kennis en ervaring). We bieden je een
contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract.
Interesse?
Schrijf dan je motivatiebrief en stuur die samen met je CV uiterlijk op 13 juni naar:
vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v. Hester van Beek. Een online assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.

