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. Waar zij informatie & ondersteuning
vinden bij de ontwikkeling van hun talenten en zo hun maatschappelijke
participatiemogelijkheden kunnen vergroten.
Onze hoofdvestiging en vlaggenschip in Alphen aan de Rijn is 6 dagen per week open en
wordt gerund door een combinatie van vaste medewerkers en door vrijwilligers die
professioneel aangestuurd worden door de Vestigingscoördinator.
Wij zoeken een:

Vestigingscoördinator Alphen aan den Rijn
voor 24 uur per week

Iets voor jou?










Je draagt bij aan de ontwikkeling van ons vlaggenschip dat in 2019 opent in een
geheel nieuw pand.
Je stuurt het team vaste medewerkers en vrijwilligers in de vestiging aan.
Je zorgt voor adequate bezetting, zowel kwantitatief al kwalitatief.
Onder jouw enthousiaste leiding is de dienstverlening in de vestiging van de
gewenste kwaliteit, goed georganiseerd en klantgericht.
Je realiseert de doelstellingen van jouw vestigingen conform het vastgestelde
beleid en de vestigingsplannen.
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten en georganiseerde
activiteiten die je samen met collega’s en samenwerkingspartners ontwikkelt.
Je bent een ondernemende netwerker pur sang en haalt proactief de behoefte op
bij (potentiële) lokale klanten en (mogelijke) samenwerkingspartners.
Je werkt nauw samen met de partners binnen het samenwerkingsverband Boost.
Door actief netwerken en relatiebeheer bereik je meer bekendheid en
samenwerking in het werkgebied, uitbreiding van de klantenkring, meer
bezoekers en een hoge klanttevredenheid.

Jij hebt

Een afgeronde relevante HBO opleiding.

Ervaring met coachen en leidinggeven.

Kennis van relevante ontwikkelingen in de (lokale) samenleving.

Kennis van ontwikkelingen in de Bibliotheekbranche en het sociaal domein

Zeer goede digitale vaardigheden.

Uitstekende communicatieve 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 manager programmering 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 8, 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.

