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 Educatie bestaat uit 3 teams (Jeugd, Media en Taalhuis) die zich richten op de
dienstverlening aan het onderwijs, kinderopvang, institutionele klanten en
maatschappelijke samenwerkingspartners. De doelgroep bestaat uit iedereen tussen de 0
en 100 jaar, met extra aandacht voor de jeugd (0-18 jaar) en volwassenen op het gebied
van basisvaardigheden.
Wij zoeken een:

Manager Educatie
voor 24 uur per week
Iets voor jou?
 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 mediawijsheid (21ste eeuwse vaardigheden).
Dit aanbod heeft zowel een preventieve als curatieve functie.
 Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn werk je nauw samen met de partners
binnen het samenwerkingsverband Boost.
 Het Taalhuis is onderdeel van de unit, waarbij de Bibliotheek een regierol heeft in
de lokale bestrijding van laaggeletterdheid. Je zorgt in samenwerking met
partners dat de beoogde doelstellingen en maatschappelijke effecten bereikt
worden.
 Je begeleidt de 3 teams bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten en
projecten.
 Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid en de doelstellingen van onze
organisatie en concretiseert dit in een jaarwerkplan, waarbij je verantwoordelijk
bent voor het monitoren van de voortgang, de bewaking van de budgetten en
rapportages.
 Jouw enthousiasmerend leiderschap draagt het beleid en de doelstellingen uit. Je
coacht je team op zowel ontwikkeling als op resultaat en stimuleert
taakvolwassenheid en zelforganisatie.
Jij hebt

Een afgeronde relevante HBO opleiding.

Kennis van het onderwijsveld, kinderopvang.

Kennis van het sociaal domein, participatiewet.

Kennis van ontwikkelingen in de Bibliotheekbranche.

Een uitstekende helikopterview.

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 als schakel tussen de directeur en de operatie een belangrijke bijdrage kunt
leveren 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).
 Wij je een contract voor bepaalde tijd aanbieden met uitzicht op een vast
contract.

Interesse?
Schrijf dan jouw motivatiebrief en stuur die samen met je CV voor 14 mei naar:
vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v. Dave Damen, Unitleider Business Development
& Innovatie. Als je eerst nog wat meer informatie wilt, dan kun je een mail sturen naar
d.damen@bibliotheekrijnenvenen.nl
De eerste gesprekken vinden plaats van 22 mei tot en met 1 juni. Een assessment kan deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

