Bibliotheken worden steeds belangrijker als leer- en ontmoetingsplek in onze samenleving. Deze
aantrekkingskracht rust naast de collectie op een brede maatschappelijke programmering. Hiermee
sluiten we aan bij de interesses van mensen of de uitdagingen waar ze in het dagelijks leven tegenaan
lopen. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met de digitalisering of het duurzaamheidsvraagstuk. De
programmakers van BiblioPlus spelen een centrale rol bij het constant vernieuwen van ons aanbod.
Wil jij écht impact maken samen met ons partnernetwerk en heb je het vermogen om behoeftes te
vertalen naar prikkelende, doelgroepgerichte programmering? Dan dagen we je uit om te solliciteren
naar deze nieuwe vacature binnen BiblioPlus.

Gezocht: Programmamaker Volwassenen (20 uur per week)
Over BiblioPlus
BiblioPlus verzorgt het bibliotheekwerk in het Land van Cuijk en Maasduinen. Met meer dan 30.000
leden, 325.000 bezoekers per jaar en een Bibliotheek op school op alle 60 basisscholen en drie VOscholen zijn we de grootste cultureel-maatschappelijke organisatie in de regio. BiblioPlus heeft
zichzelf de afgelopen jaren gepositioneerd als het lokale informatieknooppunt in het Land van Cuijk
en Maasduinen. Ons doel is de zelfredzaamheid van mensen vergroten en hen te inspireren om
zichzelf te blijven ontwikkelen. In lijn met het nationale bibliotheekconvenant 2020-2023 neemt
BiblioPlus hierbij een regisserende rol in het bevorderen van geletterdheid, digitale inclusie en een
leven lang ontwikkelen.
Meer informatie over onze ambities lees je in ons beleidsplan 2021-2024: Verder bouwen aan de
Bibliotheek van Nu.

De functie

Programmamakers zijn binnen de bibliotheek helemaal gericht op het organiseren van een
doelgroepgericht aanbod van informatieve en inspirerende activiteiten. Denk aan lezingen,
workshops, meet ups, maar ook aan de organisatie van een Living Library en Open Podia. In nauwe
samenspraak met de regisseurs van drie van de vier programma’s (Ontspanning en Inspiratie, Leven
Lang Leren, Kennisdelen en ontmoeten) geef je als programmamaker vorm aan de menukaart van
onze kenniskeuken. Jij doet dit voor de brede doelgroep volwassenen. Hierin switch je heel makkelijk
van onderwerp, volg je trends en behoeftes en bouw je aan een omvangrijk regionaal netwerk. Ook
vanuit het landelijke bibliotheeknetwerk ben je constant alert op ‘best practices’, die je vertaalt naar
de bibliotheken in het Land van Cuijk en Maasduinen.
Wie zoeken wij?
Wat voor persoon zien wij voor ons? Een enthousiaste, proactieve collega op minimaal HBO-niveau
met een scherp oog voor innovaties en klantbehoeftes. Je bent een kei in het vertalen van de
strategie en de jaardoelen van de regisseurs naar een concreet activiteitenaanbod. Daarnaast ben je
een organisatietalent dat samen met partners (dit kunnen organisaties zijn, maar ook individuele
personen die hun kennis of passie willen delen) een passende vorm zoekt voor de beoogde
kennisoverdracht. Je bent een teamspeler die in samenwerking met collega-professionals en
vrijwilligers wil werken aan een inspirerend en vernieuwend programma-aanbod. Met een paar jaar
ervaring op zak in het organiseren van activiteiten of evenementen binnen de cultureel-

maatschappelijke sector ben je klaar voor de volgende stap. Je hebt uitstekende communicatieve
vaardigheden, bent creatief, past je gemakkelijk aan, kan snel schakelen en weet alle stakeholders
goed te betrekken. Je vindt het leuk om gasten te ontvangen, uitvoering te geven aan activiteiten en
daarbij het gezicht van de bibliotheek te zijn.
Het is voor deze functie van belang dat je open staat om je werktijden aan te passen aan de
programmering en een auto tot je beschikking hebt.
Ons aanbod
Wij bieden een aantrekkelijke functie binnen een organisatie in ontwikkeling, waar ruimte is voor
creativiteit en innovatie. Wij stellen je aan voor een jaar met uitzicht op een vast contract. Het salaris
is maximaal € 3.665 bruto per maand op basis van 36 uur (Schaal 8, cao Openbare Bibliotheken).
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 via: info@biblioplus.nl. Reageren kan tot en met 30 november.
Een kennismakingsronde met de geselecteerde kandidaten vindt plaats op 7 december.
Op 12 december is de verdiepende tweede gespreksronde gepland.
Vragen?
Heb je aanvullende vragen op basis van deze vacaturetekst om te beoordelen of deze functie bij jou
past? Neem dan contact op met Kiyara Venner, integraal-manager, +31 (0)485 583 500,
k.venner@biblioplus.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

