
VACATURE ADVISEUR BASISVAARDIGHEDEN  
(32 TOT 36 UUR PER WEEK)

De Bibliotheekbranche is volop in beweging. Biblio-
theken zitten midden in de transitie richting maat-
schappelijke en educatieve samenwerkingsorga-
nisaties. Het thema Participatie & Zelfredzaamheid 
staat hoog op de Innovatieagenda van Bibliotheken. 
Daarom hebben wij nu een uitdagende vacature voor 
een Adviseur Basisvaardigheden Taal & Digitaal. 

Ben jij degene die Bibliotheken ondersteunt bij het 
vormgeven van dienstverlening voor volwassenen 
met een taal- of digitale achterstand? En die zorgt 
dat bibliotheken zo een vruchtbare samenwerking 
aan kunnen gaan met maatschappelijke organisaties 
en bedrijven in hun regio? 

ALS ADVISEUR BASISVAARDIGHEDEN    
•  Heb je kennis van kwetsbare doelgroepen op het terrein  

van taal- en digitale vaardigheden en hoe hen te bereiken

•  Ben je gesprekspartner voor bibliotheken bij het opzetten 
en uitvoeren van beleid, programma’s en activiteiten 
voor volwassen doelgroepen met een taal- en/of digitale 
achterstand

•  Adviseer je Bibliotheken over het aangaan en vormgeven  
van een structurele relatie met partners

•  Ben je betrokken bij product- en dienstontwikkeling en 
organiseer je kenniscirkels met en voor klanten en collega’s.

•  Zet je je landelijk in om onze kennis uit te dragen, en invloed 
uit te oefenen op landelijk beleid

 

ONZE IDEALE KANDIDAAT

•  Heeft kennis van vraagstukken binnen 
het sociaal domein

•  Heeft tenminste 5 jaar relevante 
werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar 
in een adviesrol

•  Heeft aantoonbare ervaring met 
projectmatig werken 

•  Is een flexibele collega met frisse, 
nieuwe ideeën en goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. 

•  Heeft oog voor relevante ontwikkelingen 
en weet deze te vertalen de praktijk van 
onze bibliotheken.

•  Is gericht op het ‘samen werken’ aan 
innovatie en weet dat proces goed vorm 
te geven en te faciliteren. 

•  Heeft een relevante HBO of universitaire 
opleiding.  

 

JE BENT

•  Zelfstandig, pro-actief in het vormgeven 
van je werk

•  Een doorzetter en weet zaken voor elkaar 
te krijgen. 

•  In staat je nieuwe onderwerpen snel 
eigen maken.

•  Gericht op samenwerking en weet 
diverse onderwerpen aan elkaar te 
verbinden 

•  Initiatiefrijk, ondernemend en 
resultaatgericht

•  Communicatief sterk met flexibele 
communicatiestijlen

 

JE WILT BIJ PROBIBLIO WERKEN, OMDAT...

•  Wij een organisatie zijn die steeds in 
beweging is en die maatschappelijke 
ambities heeft waar jij je in kan vinden.

•  Je van afwisseling houdt en van een 
omgeving waar elke dag weer anders is.

•  Je veel zelfstandigheid krijgt en ruimte 
voor eigen initiatief.

•  Je met jouw specifieke expertise 
Bibliotheken verder kunt brengen.

•  Wij je een jaarcontract aanbieden mét de 
mogelijkheid tot verlenging 

•  Je een passend salaris van ons krijgt 
op basis van schaal 9 CAO Bibliotheken 
(max. € 3.861 bij 36 uur).

Wil je meer weten over deze vacature of solliciteren? Neem dan contact op met Erik Reuvers, teamleider Basisvaardigheden, tel. 06 212 413 71. 
Stuur je gemotiveerde sollicitatie en CV met vermelding van de functietitel naar vacature@probiblio.nl, t.a.v, Erik Reuvers. Sollicitaties moeten 
uiterlijk 28 augustus 2017 in ons bezit zijn. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 8 en op 14 september.

Sollicitaties door ZZP-ers en kandidaten via werving- en selectiebureaus nemen wij niet in behandeling.

Over 
ProBiblio

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar 
bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als 
het gaat om vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen 
wij voor het optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij 
samenwerking en kennisuitwisseling binnen onze netwerken.


