Specialist Voortgezet onderwijs voor 20 uur
Wie zijn wij?
Als bibliotheek willen we de wereld van mensen groter maken door het stimuleren van lezen, leren en
ontmoeten. Onze bibliotheek is een bron voor persoonlijke ontwikkeling. Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
is een bibliotheekorganisatie met vestigingen in Huizen en Laren. We werken samen met en voor
maatschappelijke partners, 3 gemeenten en 6 scholen Voortgezet Onderwijs. Ook werken we nauw samen
met de bibliotheek Gooi en meer.
Wie zoeken wij?
Jij ziet het belang van plezier in lezen. In samenwerking met bibliotheekcollega’s, onderwijspartners en
jongeren ga jij er voor zorgen dat jongeren enthousiast voor boeken worden en hun weg vinden in
mediavaardigheden. Je initieert activiteiten rondom leesbevordering, mediawijsheid,
informatievaardigheden en bibliotheekpromotie voor jongeren en voortgezet onderwijs. Je denkt in
creatieve oplossingen en bent klant- en resultaatgericht. Je realiseert met een relatief beperkt budget
ambitieuze doelen. Dat vraagt om pro-activiteit, flexibiliteit, vindingrijkheid, ondernemerschap en
samenwerking. Je werkt zelfstandig en efficiënt, kan goed prioriteren en organiseren. Naast je taken voor
het voortgezet onderwijs coördineer je de digitale vaardigheidstrainingen zoals klik en tik en veilig
internetten. Ook hiervoor is het van belang dat je je netwerk goed op orde hebt. Op onze website kun je het
meerjarenbeleidsplan lezen waarin onze ambities staan.
Hoe ziet je dag eruit?
Bij binnenkomst kijk je of de jongerenkast er goed en aantrekkelijk uitziet. Dan duik je in je mailbox. Er
zitten praktische vragen bij, maar ook een aantal acties en informatie over een nieuw provinciaal project.
Een school vraagt naar een activiteit rond de Boekenweek voor jongeren. Een collega vraagt om leestips
voor een dyslectische leerling. Uit je netwerk ontvang je een leuk voorbeeld voor een programma. Je
maakt de planning verder af, informeert alle collega’s en betrokkenen en je stuurt de tekst en foto’s voor
onze nieuwsbrief, website en het persbericht. Tijdens een intern overlegje informeer je collega’s over een
nieuw project en vraagt een aantal van hen voor een gerichte bijdrage. Gisteren had je een klassenbezoek.
Je mailt nog even de docent of zij tevreden was en stuurt nog wat aanvullende leestips. Je maakt een
accountafspraak op een van de scholen om het educatieve jaaraanbod van afgelopen jaar te bespreken en
nieuwe input te inventariseren voor het nieuwe aanbod. Op de zaterdag dat je informatiedienst hebt, is het
lekker druk. Je verricht alle voorkomende bibliotheekwerkzaamheden. Je maakt een praatje met
studerende jongeren en vraagt naar hun ervaring en wensen voor de dienstverlening.
Wat breng je mee?
• Je hebt (werk)ervaring en affiniteit met de doelgroep jongeren
• Je hebt aantoonbaar een MBO4/ HBO- werk en denkniveau.
• Je hebt goede kennis van Young Adult boeken en literatuurboeken voor jongeren
• Je bent mediawijs en digitaal vaardig, hebt kennis van het digitale aanbod van de bibliotheek of kunt dit
je snel eigen maken. Kennis van programmeertalen is een pré.
• je bent didactisch onderlegd en een enthousiaste docent die snel kan schakelen op diverse niveaus.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Je bent bereid om eens in de drie weken een zaterdagdienst te werken en eventueel een
middagdienst. Waar nodig ben je bereid om extra te werken. Je bent in bezit van een rijbewijs en auto.
Waarom kies je voor ons?
• Wij zijn een organisatie in beweging met een grote maatschappelijke ambitie waar jij deel van uit kunt
maken;
• Je krijgt van ons een passend salaris op basis van de CAO Openbare Bibliotheken (schaal 7,
afhankelijk van kennis en ervaring).
Solliciteren?
Pas jij in het bovenstaande profiel en kom je graag bij ons werken? Dan ontvangen we graag je
motivatiebrief en CV vóór maandag 3 januari t.a.v. Katalin Kozma via kkozma@bibliotheekhlb.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 7 januari 2022.
Voor vragen over de functie kun je terecht bij Yanny Vriends, hoofd backoffice Bibliotheek Huizen-Laren –
Blaricum, yvriends@bibliotheekhlb.nl , 035- 5257410

