Ben jij een verbinder, organisator en (taal)matcher?
Dan is dit de baan voor jou!
Bibliotheek Meerssen
Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen (OBM) is een toekomstgeoriënteerde organisatie die stevig verankerd is in de Meerssense
samenleving. OBM is gericht op het creëren van een omgeving waarin
informatie en kennis worden gedeeld, waarin geleerd en ontwikkeld wordt,
waar mensen kunnen kennismaken met kunst, cultuur en literatuur, waar
lezen wordt bevorderd en waar ruimte is voor ontmoeting en debat. De
bibliotheek is niet langer alleen de plek waar boeken worden uitgeleend;
vanuit de kern-taken informatie, ontwikkeling, lezen, cultuur en
ontmoeting is OBM een scharnierpunt bij het versterken van actief
burgerschap en gemeenschapszin. In de nabije toekomst zal OBM
onderdeel gaan uitmaken van een nog te realiseren Kindcentrum.
Wat ga je doen
Binnenkort wordt in Bibliotheek Meerssen een digiTaalhuis geopend. Het
digiTaalhuis is er voor alle inwoners van Meerssen die op de één of andere
manier moeite hebben met lezen of schrijven. Ook voor andere
basisvaardigheden, zoals rekenen, computervaardigheden, en informatie
over recht en gezondheid kan men hier terecht. Het digiTaalhuis wordt
door de coördinator en getrainde vrijwilligers georganiseerd. Voor een
goede afstemming tussen vrijwilligers, deelnemers en het lokale aanbod
zoeken we op korte termijn een Coördinator Basisvaardigheden, voor 8
uur per week (flexibel in te zetten). In eerste instantie voor de duur van
een jaar, maar met de intentie om daarna te verlengen.
Als coördinator basisvaardigheden zorg je voor:
 plannen en mede organiseren van een passend aanbod aan activiteiten
rondom basisvaardigheden;
 de intake, het bepalen van de leerwens en/of het leerdoel en het best
passende traject voor deelnemers;
 de werving, intake en begeleiding van vrijwilligers;
 afstemming met partners in het netwerk, o.m. met het oog op de
werving van cursisten/deelnemers;
 onderhouden en uitbreiden van het netwerk;
 bewaken van de jaarplanning en het budget;
 zorgen voor een adequate verantwoording.

De Coördinator Basisvaardigheden legt verantwoording af aan de directeur
van de Bibliotheek Meerssen.
Wij vragen
Een kandidaat met de volgende talenten:
 bij voorkeur ervaring in lesgeven aan laaggeletterden (NT-1/NT-2);
 kennis van onderwijsleermiddelen voor volwassenen;
 ervaring met het begeleiden van vrijwilligers;
 het kunnen verbinden van verschillende vormen van scholing,
samenwerkingsmogelijkheden en vrijwilligers;
 bij voorkeur bekendheid met het Meerssens (taal)netwerk.
Die voldoet aan de volgende voorwaarden:
 HBO-niveau of vergelijkbare werkervaring;
 flexibele inzet van uren en dagen.
Wij bieden
 Marktconform salaris conform CAO Openbare Bibliotheken
 aanstelling is voor gemiddeld 8 uur per week voor de duur van een jaar
met de intentie om te verlengen;
 goede secundaire voorwaarden.
Waar ga je werken
Bibliotheek Meerssen zet zich in om burgers te ondersteunen bij het
kunnen participeren in de samenleving. Een laagdrempelige toegang tot
informatieve en culturele bronnen. Wij helpen vaardigheden aan te leren
die nodig zijn om deze bronnen toe te passen, mede door het faciliteren
en stimuleren van een leven lang ervaring en interesses delen. Meedoen,
ontmoeten en beleving zijn belangrijke kernwaarden.
Interesse in deze functie?
Reageer dan voor 16 februari 2018 via y.corbeij@bibliotheekmeerssen.nl
t.a.v. Yvonne Corbeij o.v.v. Vacature Coördinator Basisvaardigheden.
Wil je nog net iets meer weten dan kun je informatie over de functie
inwinnen bij Yvonne Corbeij, directeur, via tel 043 - 3652527.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

