“Ben jij een communicatiewonder en heb je een sterke affiniteit
met cultuur en lezen?”

Ben jij een creatieve maar zorgvuldige duizendpoot die aan een half woord genoeg heeft?
Die inspiratie vindt in de wereld om zich heen en oog heeft voor detail? Kun jij
onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen en weet je hen te bereiken? Ben jij
bovendien maatschappelijk betrokken en klopt jouw hart voor de wereld van literatuur,
cultuur en educatie? Heb je organisatietalent en ben je flexibel inzetbaar? Lees dan snel
verder!

Wij zoeken
Wegens zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof is Bibliotheek Meerssen
op zoek naar een tijdelijk Medewerker Innovatie en Communicatie (21 uur per week) die
voor de bibliotheek de zichtbaarheid weet te vergroten door middel van een sterke inzet
van communicatiemiddelen. De vervanging is voor de duur van circa 7 maanden.
Je bent verantwoordelijk voor een eenduidige en herkenbare in- en externe
communicatievoering. Je ontwikkelt zelfstandig promotionele activiteiten (en je voert ze
ook uit, al dan niet in samenwerking met collega’s), ontwerpt folders en posters, schrijft
persberichten en verzorgt de content van de website en de digitale nieuwsbrief. Ook
draag je zorg voor een effectieve inzet van sociale media.
Je werkt vlot en nauwkeurig en kunt makkelijk schakelen tussen de verschillende
werkzaamheden. Je bent collegiaal, werkt inzichtelijk en vraagt om inhoudelijke input. Je
houdt overzicht en kunt goed zelfstandig werken. Daarnaast zie je het werk liggen en
ben je vanzelfsprekend communicatief sterk.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van
Marketing en Communicatie;
Aantoonbare kennis van en ervaring met communicatie en PR;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring met de vormgeving van promotionele activiteiten, bijvoorbeeld met
gebruik van SmoothPublish;
Een representatieve, vraaggerichte en proactieve houding;
Affiniteit met de klant- en publieksgroepen van de Bibliotheek Meerssen;
Met het oog op de wenselijke herinrichting van de website is ervaring op dit
terrein een pré;
Woonachtig in Gemeente Meerssen is een pré.

Wij bieden
•
•

•
•

Informele, open en prettige werksfeer in een dynamische omgeving;
Marktconform salaris op basis van schaal 7 van de CAO Openbare
Bibliotheken, (inschaling indicatief, afhankelijk van ervaring min. € 2.237,- en
max. € 2.966,- bij 36 uur per week);
Tijdelijke aanstelling voor 21 uur per week, voor de periode januari t/m
augustus 2019;
Flexibel werken is ‘part of the job’ en kan bij activiteiten ook in de avonduren
plaatsvinden.

Waar ga je werken
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 kerntaken
informatie, ontwikkeling, lezen, cultuur en ontmoeting is OBM een scharnierpunt bij het
versterken van actief burgerschap en gemeenschapszin. Sinds augustus 2018 is
Bibliotheek Meerssen gevestigd in Kindcentrum De WereldSter.

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 19 december 2018 via y.corbeij@bibliotheekmeerssen.nl t.a.v. Yvonne
Corbeij o.v.v. Vacature Medewerker Innovatie en Communicatie.
Sollicitatiegesprekken worden ingepland op vrijdag 28 december 2018.
Wil je meer weten over de functie, dan kun je telefonisch informatie inwinnen bij Claudia
Gulikers (Medewerker Innovatie en Communicatie) of Yvonne Corbeij (Directeur) via
043 – 365 25 27.
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