Het Digi & Taalhuis Gooi zorgt voor de doorverwijzing naar passend taal- en digi-aanbod in het Gooi
voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Het werkgebied
betreft de gemeenten Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Wijdemeren en
Weesp.
Waar geen passend aanbod is, zorgt het Digi & Taalhuis voor trajecten. Wij bieden inloopspreekuren
waar iedereen terecht kan met vragen over Nederlandse taal en digivaardigheden, en bieden
ondersteuning en training aan taalvrijwilligers. Digi & Taalhuis opereert onder de Gooise
bibliotheken: samen bieden wij een brede leerlijn in taalvaardigheden, o.a. met de projecten
VoorleesExpress en Taal voor thuis.
Voor aanvulling op ons team voor Digi & Taalhuis Gooi zijn wij per direct op zoek naar een :

invalkracht taalconsulent
met affiniteit met projecten als VoorleesExpress en Taal voor thuis
Functie-eisen:
- een HBO werk- en denkniveau, met ervaring als NT2 docent met een relevante studieachtergrond,
bv. Pabo, Nederlands en/of SPH, MWD of vergelijkbare opleiding. Voorkeur : ervaring in het lesgeven
aan/begeleiden van NT1 en NT2- leerlingen;
- ervaring met aansturen en begeleiden van vrijwilligers;
- goede communicatieve eigenschappen, sociaal vaardig, gericht op diversiteit bij gezinnen;
- kan goed samenwerken en communiceren met maatschappelijke partners en instellingen;
- kennis en affiniteit met VoorleesExpress, Taal voor thuis of andere ouderbetrokkenheid-projecten;
- resultaatgerichte, enthousiasmerende en flexibele werkhouding;
- bij voorkeur in bezit van een rijbewijs en auto.
Jouw taken zijn ondersteunend aan Digi & Taalhuis, VoorleesExpress en Taal voor thuis en kunnen
o.a. zijn:
- het coördineren van inloopspreekuren in het Gooi, uitgevoerd i.s.m. vrijwilligers;
- zorgen dat de taalvrager terechtkomt bij een passende taalaanbieder in het Gooi;
- (Taal)vrijwilligers ondersteunen via training en kennisoverdracht;
- het onderhouden van contacten met taalpartners; bevorderen doorstroom taalvragers/ gezinnen,
bevorderen afstemming taalaanbod;
- intake verzorgen, en het monitoren en evalueren van resultaten bij de taalvragers/ gezinnen;
- het werven van deelnemers en vrijwilligers voor projecten;
- activiteiten begeleiden en uitvoeren, zoals voor het zomerprogramma VoorleesExpress.
Wat wij bieden:
Je werkt zelfstandig en krijgt de kans om veel ervaring op te doen met deze projecten. Je maakt
kennis met een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, gezinnen, scholen en maatschappelijke
organisaties.
Inschaling vindt plaats volgens de CAO Openbare Bibliotheken, schaal 7/8 , afhankelijk van opleiding
en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met de intentie dit te verlengen.
Voor inlichtingen over deze functies kan contact opgenomen worden Norbert van Halderen,
projectleider Digi & Taalhuis Gooi, 06-51314183.
Solliciteren op deze functie?
Stuur uiterlijk 17 maart a.s. een motivatiebrief mét cv naar:
avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl . De sollicitatiegesprekken zullen op donderdag 28
maart plaatsvinden.

