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.
Voor het team Marketing & Communicatie zoeken we een:

Junior medewerker
Marketing & Communicatie
voor 16 uur per week
Iets voor jou?
 Je hebt een afgeronde MBO opleiding op het gebied van Marketing &
Communicatie en bij voorkeur enige werkervaring.
 Je bent een aanpakker en leergierig en bent daarom enthousiast om binnen ons
team Marketing & Communicatie de vliegende keep te zijn, de spin in het web en
een manusje van alles.
 Je hebt een gevarieerd takenpakket, o.a.:
o Je schrijft korte teksten om de Bibliotheek en onze activiteiten te
promoten. Je verzamelt hiervoor informatie van collega’s;
o Je houdt de activiteitenagenda bij en zorgt dat onze website, facebook en
intranet up-to-date is;
o Voor de activiteiten ontwerp je posters en flyers in Photoshop Elements. Je
zorgt voor verspreiding van het materiaal online en naar onze vestigingen;
o Je verzorgt de marketingcommunicatiematerialen rondom projecten.
Jij hebt
 Een MBO4 werk- en denkniveau en bij voorkeur enige relevante werkervaring.
 Sterke communicatieve vaardigheden en een goede schriftelijke beheersing van
de Nederlandse taal.

Up-to-date digitale vaardigheden en vanuit interesse ben je actief op social media.
Ervaring met Photoshop Elements is een pre.
 Een flexibele en dienstverlenende instelling, je weet van aanpakken en bent
stressbestendig.
Je wilt bij ons werken, omdat
 Je heel enthousiast bent om deze leuke dynamische functie in te vullen.
 We een prettige, informele en open werksfeer hebben.
 Wij een grote maatschappelijke ambitie hebben, die jij natuurlijk met ons deelt.
 Je krijgt een salaris in het begin van schaal 6 (CAO Openbare Bibliotheken). In
eerste instantie bieden we je een jaarcontract aan met uitzicht op verlenging. De
verdeling van de werkuren gebeurt in overleg.
Interesse?
Schrijf dan jouw motivatiebrief en stuur die samen met je CV uiterlijk op 9 juni naar:
vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v. Jeannette de Ronde.

