De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen.
Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling.
We helpen je om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Je kunt bij ons lezen, leren en je informeren, je kunt werken of ontspannen.
Wij stimuleren je om kennis te maken met literatuur, cultuur en de maatschappij.
Wij doen ons werk samen met de stad, vanuit onze vestigingen, met onze collectie en
met onze activiteiten.
Spreekt dit jou aan? Dan zoeken we jou als

Projectleider Programmering voor digiTaalhuis Utrecht
Over de Bibliotheek Utrecht
De Bibliotheek Utrecht is een van de grootste openbare bibliotheken in Nederland, is
gehuisvest in een centrale stadsbibliotheek en 12 wijkvestigingen en heeft circa 130
medewerkers. Met 1,3 miljoen bezoekers, 72.000 leden, 2,5 miljoen uitleningen en vele
honderden activiteiten is de Bibliotheek Utrecht de meest bezochte publieke voorziening
in de stad. De Bibliotheek Utrecht is een inspirerende ontmoetingsplaats en heeft als
missie om mensen te helpen om de wereld te ‘lezen’. Bezoekers worden uitgenodigd en
verleid door een schat aan materialen, activiteiten, ideeën en verhalen.

Het project digiTaalhuis
Het digiTaalhuis is een samenwerkingsproject met Taal Doet Meer en WIJ 3.0. De
Bibliotheek Utrecht wil hiermee een plek creëren voor mensen met beperkte
vaardigheden op het gebied van taal- en digitale vaardigheden en hen handvatten bieden
voor actieve deelname aan de maatschappij.
Er wordt veelvuldig samengewerkt met verschillende partijen uit de stad Utrecht, zoals
taalaanbieders, buurtteams en sociaal-maatschappelijke partijen.
De Bibliotheek Utrecht zet voor dit project een deel van haar basissubsidie in en ontvangt
daarnaast een projectsubsidie van de afdeling WMO Gemeente Utrecht.

Over de functie Projectleider Programmering
Als Projectleider Programmering werk je aan projecten in het Sociaal Domein, waarvan
het digiTaalhuis er nu een is. In het digiTaalhuis werk je gezamenlijk met de collega
projectleiders van Taal Doet Meer en WIJ 3.0 aan de opzet, organisatie en realisatie van
het project digiTaalhuis.
Je formuleert een projectplan en coördineert de uitvoering en realisatie van
projectdoelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag en verantwoording van
de subsidie en subsidievoorwaarden.
Je werkt samen met partners in de stad. Zo geef je vorm aan duurzame samenwerking in
de stad en in de wijken en borg je de afspraken in samenwerkingsovereenkomsten.
Je stuurt het projectteam binnen de Bibliotheek functioneel aan. Je draagt zorg voor de
positionering, communicatie, borging en inbedding van het digiTaalhuis in de
(dienstverlening van de) Bibliotheek Utrecht en met je heldere planning en communicatie
draag je bij aan interne en externe betrokkenheid.
Je signaleert mogelijkheden voor (door)ontwikkeling en/of bijsturing van het project,
hierover adviseer je de Teamleider programmering en je zet dit om in actie.

Je volgt als projectleider de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein en je
zet deze om in programma voorstellen. Zo draag je ook bij aan de beleidsontwikkeling
van de Bibliotheek Utrecht op basisvaardigheden in het Sociaal Domein.
Daarnaast neem je deel aan netwerk- en projectoverleggen.

Wat vragen wij?







Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur inclusief of aangevuld met
opleiding projectmanagement.
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en aantoonbare ervaring in het leiden van
projecten, het liefst in het sociaal domein.
Affiniteit met de doelgroep waarbij bekendheid met de Utrechtse sociale kaart een pré
is. Bij voorkeur heb je een breed netwerk in de maatschappelijke sector.
Zicht op actuele ontwikkelingen in het werkgebied of in staat zich dit snel eigen te
maken.
Je beschikt over politieke sensitiviteit en kan in een maatschappelijk complexe
omgeving functioneren als makelaar/verbinder met overtuigingskracht
Je hebt een sterke persoonlijkheid, organisatorisch vermogen en bent hands-on,
flexibel en resultaatgericht.

Wat bieden wij?
De cao Openbare Bibliotheken is van toepassing. De functie Projectleider Programmering
is ingeschaald in schaal 9. Wij bieden een functie van 28 uur per week, minimaal € 2.355
tot max. € 3.032 bruto per maand bij een 28-urige werkweek. Je start in eerste instantie
met een jaarcontract.
Je gaat werken in een inspirerende werkomgeving met een prettige informele werksfeer,
waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waarin we graag gebruik maken van
jouw eigen inzichten en inbreng. De Bibliotheek Utrecht is een organisatie met een grote
maatschappelijke ambitie en is voortdurend in verandering.

Solliciteren naar deze functie?
De functie is gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Je kunt je
sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae uiterlijk tot en met 16 juni as sturen
naar vacature@bibliotheekutrecht.nl, o.v.v. vacature Projectleider digiTaalhuis.
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 1 juli 2019, de tweede ronde op
dinsdag 9 juli 2019.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Lique Jobben, Teamleider
programmering, tel. 030 286 18 87. Nadere informatie over onze organisatie is te vinden
op de website van de Bibliotheek Utrecht: www.bibliotheekutrecht.nl.
Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

