Regisseur basisvaardigheden volwassenen (24 uur per week, 0,7 fte)
Er zijn in Nederland veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of werken met
de computer. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar voor 1 op de 8 Nederlanders is
bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer, het lezen van medicijnvoorschriften of het schrijven
van een sollicitatiebrief een hele opgave. Deze mensen beschikken niet over voldoende
basisvaardigheden om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij. Door te investeren in
deze basisvaardigheden vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Voor jezelf, maar ook
voor je kinderen. Helaas rust er nog steeds een taboe op laaggeletterdheid. De Bibliotheek is
daarom samen met de lokale (taal)netwerken een offensief gestart om een grotere groep
Nederlanders te bereiken.

De Bibliotheek zoekt een organisatietalent die iets
wezenlijks wil bijdragen in de levens van mensen!
Het profiel
Voor de Bibliotheek zijn basisvaardigheden niet alleen het spreken, lezen en schrijven van de
Nederlandse taal, maar ook o.a. digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, financiële
vaardigheden en sociaal juridische vaardigheden. Als regisseur basisvaardigheden heb jij samen met
je collega-regisseur de leiding over een programma dat volledig is gericht op kwetsbare doelgroepen
in onze samenleving. Jouw focus ligt op de ontwikkeling van de digitale inclusie en sociaal juridische,
gezondheids- en financiële vaardigheden in het Land van Cuijk en Maasduinen. Jouw collega in de
‘tandem’ is volledig gericht op de zeven Taalhuizen van BiblioPlus.
Wat voor persoon zien wij voor ons? Een zelfstarter en samenwerker op minimaal HBO-niveau met
overtuigingskracht en natuurlijk leiderschap. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring in het
ontwikkelen van netwerken en ken jij je weg in het sociale domein van een gemeente. Je weet van
hieruit partners aan de Bibliotheek te verbinden. Je bent iemand die midden tussen de mensen staat
en gewend is om resultaten te behalen. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een
brede ‘span of control’. Je bent gewend om een programma te leiden en de inzet van mensen en
middelen te regisseren. Boven alles ben je gedreven om je maximaal in te zetten voor kwetsbare
doelgroepen in onze samenleving.
Ons aanbod
Wij bieden een aantrekkelijke functie binnen een leuke, dynamische organisatie die volop in
ontwikkeling is. Binnen BiblioPlus is ruimte voor initiatief en innovatie, maar liggen ook (financiële)
uitdagingen op de loer. Wij stellen je aan voor een jaar met uitzicht op een langere verbintenis. Het
salaris is maximaal € 3.851 (schaal 9) bruto per maand op full time basis.
Enthousiast voor deze functie?
Als deze functie jou op het lijf geschreven is, stuur dan je sollicitatie met CV naar Martine Huisman,
adviseur P&O. Jouw sollicitatie kun je mailen aan onze office manager Marjorie van Dijk via:
m.vandijk@biblioplus.nl
Je kunt reageren tot en met 5 mei.

De selectieprocedure
Een kennismakingsgesprek vindt plaats op donderdagochtend 16 mei in Boxmeer. De tweede ronde
vindt plaats op maandag 20 mei.
Vragen?
Neem contact op met Remco Weber, integraal-manager, tel. +31 (0)485 583 500,
r.weber@biblioplus.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

