Bibliotheek Zoetermeer is een participatiebibliotheek, die zich richt op de
ontwikkeling en participatiemogelijkheden van alle Zoetermeerders. Als
netwerkorganisatie verbindt de Bibliotheek mensen, organisaties en kennis
met elkaar.

Per direct zijn we op zoek naar jou!

Consulent Leren en Forum m/v/x
met 21st century skills
32 uur per week
In de teams Educatie & Ontwikkeling (20 uur) en Lezen & Ontmoeting (12 uur)

Op zoek naar een baan waarbij jij het verschil kunt maken?
Draag jij graag wat bij aan een leven lang leren en een samenleving waarin iedereen mee
kan doen? Heb je naast kennis van onderwijs en/of educatie ook kennis van mediawijze
zaken en technische ontwikkelingen zoals 3D-printen? Ben jij een ondernemende denker?
Deze functie biedt je de kans om in twee teams inhoudelijke educatie en mediawijsheid te
combineren met programmering en ondernemerschap.
Je taken als Consulent Leren (20 uur)
Als Consulent Leren speel je vanuit de Bibliotheek een belangrijke rol richting, en in
samenwerking met, de scholen in de omgeving. Samen met je collega’s in het team Educatie
en Ontwikkeling ontwikkel je producten en diensten op gebied van mediawijsheid, gaming,
informatievaardigheden, programmering en de Bibliotheek op school. Je werkt in deze
functie mee aan het beleid en voert het ook uit door een actieve rol te hebben richting
scholen en groepen die de bibliotheek bezoeken. Daarnaast geef je workshops aan de
doelgroep jeugd/jongeren.
Je bent regelmatig in het E-Lab te vinden. Het E-Lab is een maakplaats op een centrale plek
in het Forum, de hoofdvestiging van Bibliotheek Zoetermeer. In het E-Lab kunnen
Zoetermeerders van alle leeftijden hun creativiteit en digitale vaardigheden ontplooien en
nieuwe toepassingen leren, zoals 3D-printen en digitaal ontwerpen. In deze functie sta je
echt aan de knoppen van de apparatuur, verschaf je bezoekers informatie en verzorg je op
afspraak ook groepsbezoeken (bijvoorbeeld aan basisschoolkinderen).
Je taken als Consulent Forum (12 uur)
Als Consulent Forum zorg je als een spin in het web voor de afstemming van de activiteiten
in het Forum. Je signaleert kansen voor de programmering en doet voorstellen. Je stemt af
met de coördinator programmering en de teamleider over prioritering, inhoud en budget. Met
collega’s stem je af om informatie uit te wisselen en activiteiten af te stemmen. Met externe
stakeholders zoals samenwerkingspartners en lokale ondernemingen heb je contacten over
de programmering, je werkt actief mee aan de promotie van de bibliotheek en verzorgt
rondleidingen.
Wij vragen
Voor deze gecombineerde functie zoeken we een vindingrijke collega die zowel inhoudelijk
als commercieel een uitdaging ziet in het ontwikkelen van nieuwe producten. Omdat
mediawijsheid een belangrijk onderdeel vormt van de functie is het belangrijk dat je goed op
de hoogte bent van alle ontwikkelingen rondom 21st century skills. Je volgt trends en
ontwikkelingen op de voet en weet dit goed te vertalen naar de praktijk.
Je hebt een opleiding op hbo of mbo+ niveau (bijvoorbeeld kunstacademie of filosofie).
Naast de affiniteit met het de inhoud van het werk is het voor het succesvol zijn in deze
functie belangrijk dat je goed met kinderen kunt werken en in staat bent jouw enthousiasme

over te brengen. Je bent er goed in zaken te verbinden en het beste uit een
samenwerking te halen. Ook op het gebied van programmering volg je de
ontwikkelingen op de voet. Je vindt het geen probleem om eenvoudige en
complexe taken af te wisselen. Tot slot kun je nauwkeurig rapporteren over
lopende projecten en programma’s en informatie verschaffen aan
stakeholders.
Jij bent
De bibliotheek is er voor iedereen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ons team een
weerspiegeling is van onze heel diverse maatschappij. Laat dus niets je ervan weerhouden
om op deze vacature te reageren!
Wij bieden
Een werkplek in het hart van het Forum, gezellige en gedreven collega’s. Misschien is dit
zelfs wel de kans om van je hobby je werk te maken! Mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen. Een functie met veel vrijheid om je taken flexibel in te vullen in overleg met je
collega’s. Waardering volgens de cao Openbare Bibliotheken in (aanloopschaal 6) of 7 (max.
€2.896 per maand o.b.v. een werkweek van 36 uur). Een jaarcontract met uitzicht op
verlenging.
Belangstelling?
Om te solliciteren: stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@bibliotheek-zoetermeer.nl.
Voor informatie: bel of mail teamleider Reinder Lanjouw, 0618290253,
Reinder.lanjouw@bibliotheek-zoetermeer.nl.

