BOUW MEE AAN BASISVAARDIGHEDEN!
Voor een goede afstemming tussen vrijwilligers, laaggeletterden en het lokale
(digi)taalaanbod heeft de Bibliotheek AanZet een vacature voor een:

Coördinator (Digi)Taalhuis (28 uur per week)
Één van de taken van Bibliotheek AanZet is het
zorgdragen voor het (Digi)Taalhuis. Het (Digi)Taalhuis is
er voor alle inwoners die op de één of andere manier
moeite hebben met lezen of schrijven. Ook voor andere
basisvaardigheden, zoals het omgaan met de computer
kan men hier terecht. Het (Digi)Taalhuis wordt door de
Taalhuiscoördinator en opgeleide taalvrijwilligers
georganiseerd.
Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor het oprichten en
succesvol laten functioneren van het (Digi)Taalhuis in
Gorinchem (bestaand taalhuis) en Molenlanden (op te
richten). Je gaat nauw samenwerken met de
programmamanager Taal en Digitaal, onze
medewerkers, vrijwilligers en rayonmanager(s). Maar
ook met samenwerkingspartners zoals het DaVinci
College, gemeenten, maatschappelijke organisaties,
onderwijs en het bedrijfsleven. Verder:

is daadkrachtig, resultaatgericht, ziet overal kansen
en laat je niet snel uit het veld slaan;
is reflectief, gezond kritisch en leert continu van de
situaties waarin je opereert;
wordt blij van het samen creëren van een
ontmoetings- en leerplaats, die breed in de
gemeenschap omarmd wordt;
heeft aantoonbare ervaring met het aansturen,
enthousiasmeren en motiveren van vrijwilligers en
heeft kennis van de doelgroep.

Je wilt werken bij AanZet, omdat…
je de kans hebt om een structurele bijdrage te
leveren aan de bestrijding van de achterstanden op
het gebied van taal, digitaal en rekenen waardoor de
kansen voor de inwoners vergroot worden;
je een uitdagende functie krijgt als spin in het web
op dit onderwerp, in constructieve samenwerking
met een diversiteit aan partners binnen en buiten de
organisatie;
stimuleer en versterk je samenwerkingsverbanden
wij je een overeenkomst voor langere tijd kunnen
rondom de basisvaardigheden;
bieden;
stuur je planvorming aan en zet deze om in concrete
je een salaris op basis van de CAO bibliotheken
diensten ten behoeve van het (Digi)Taalhuis specifiek
ontvangt (schaal 8, maximaal € 3.420,- obv 36
en ook breder ten behoeve van de bestrijding van
u/wk) en een pensioenregeling via het POB;
laaggeletterdheid in de gemeenten;
wij een uitgebreid pakket aan secundaire
Coördineer je de werkzaamheden voor het
arbeidsvoorwaarden hebben samengesteld (o.a.:
(Digi)Taalhuis en de (opgeleide taal-) vrijwilligers;
gratis lidmaatschap van de Bibliotheek AanZet,
beheer je, binnen de vastgestelde kaders, het budget
korting op zorg- & andere verzekeringen).
en ben je verantwoordelijk voor het behalen van de
gewenste resultaten.
Solliciteren?
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 12 mei a.s. richten aan
Onze ideale kandidaat…
vacature@debibliotheekaanzet.nl t.a.v.: Maaike Pistoor,
is HBO-opgeleid en bekend met de sociale kaart in
manager P&O. In week 20 vinden de eerste gesprekken
Gorinchem en Molenlanden (of maakt dit zich snel
plaats. Interne kandidaten krijgen ook de mogelijkheid
eigen);
is een goede netwerker én samenwerker: het succes te reageren op deze vacature.
(Digi)Taalhuis staat of valt met de mate waarin je
samen met anderen een aanbod kunt realiseren dat
echt op de lokale behoefte aansluit en waarin de
samenwerkingspartners hun kennis en kunde
optimaal kunnen inzetten;
wordt blij van het samen creëren van een
ontmoetings- en leerplaats, die breed in de
gemeenschap omarmd wordt;
snapt de gevoeligheden die om laaggeletterdheid
leven en is in staat om op creatieve wijze de
autochtone doelgroep binnen te halen;
is betrouwbaar, communicatief zeer vaardig en in
staat zelfstandig te werken;

Over de Bibliotheek AanZet…
De Bibliotheek AanZet is in ontwikkeling. De rol van de
bibliotheek is veranderd van een traditionele bibliotheek
naar een eigentijdse bibliotheek. Als bibliotheek willen
we de wereld van mensen groter maken. Mensen
uitdagen verder te kijken en hen helpen verder te
komen.
Dit doen wij voor én met maatschappelijke partners,
scholen en gemeenten. Maar vooral voor onze leden en
bezoekers in 14 bibliotheken, 15 servicepunten en 4
afhaalpunten, verspreid over 13 gemeenten.

