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Met kennis van zaken, die collega’s
kan ondersteunen en inspireren

Dit zijn wij

Onze ideale kandidaat:

Wij zijn Bibliotheken Noord Fryslân en wij doen
al lang veel meer dan alleen boeken uitlenen.
We zetten ons in voor een samenleving waarin
iedereen mee kan doen. Daarom zijn we in (en
buiten) onze veertien vestigingen in negen
gemeenten in Noord-Fryslân actief op het gebied
van laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

• Heeft een hbo-opleiding afgerond,
bij voorkeur gericht op het sociaal domein;
• Heeft kennis van de gemeentelijke
organisatie en het sociaal domein;
• Heeft uitstekende sociale en
communicatieve vaardigheden;
• Is een netwerker;
• Is goed in het delen van kennis;
• Kan collega’s enthousiasmeren en inspireren.

In elke vestiging werkt een medewerker met het
aandachtsgebied basisvaardigheden. Zij maken deel
uit van een lokaal netwerk, begeleiden vrijwilligers
in het Digi-Taalhuis en zorgen dat het aanbod van de
bibliotheek lokaal beschikbaar is. Alle medewerkers in
de vestigingen bemensen het Informatiepunt Digitale
Overheid, deze dienst zit ook in de portefeuille van
de domeinspecialist.

En wij zoeken
Een domeinspecialist basisvaardigheden. Je bent
bevlogen op de maatschappelijke rol die de bibliotheek
in ons werk gebied kan spelen. Je bent van nature
een netwerker en omarmt de kansen die er liggen om
samen met partners in het sociaal domein het verschil
te maken. Je ondersteunt de bibliotheekmedewerkers
in onze vestigingen, inspireert en enthousiasmeert. Je
bent binnen Bibliotheken Noord Fryslân de spin in het
web op het gebied van basisvaardigheden en vanuit
deze rol adviseer je ook het managementteam. Je volgt
proactief de landelijke en provinciale ontwikkelingen
op het gebied van basisvaardigheden en vertaalt deze
naar beleid of initiatieven voor onze organisatie.

VACATURE

Dit hebben we te bieden:
• Een afwisselende baan bij een maatschappelijk
betrokken organisatie in beweging;
• Werken in een enthousiast team met leuke collega’s;
• De ruimte om je verder te ontwikkelen;
• Een contract voor de duur van twee jaar;
met mogelijkheid tot verlenging
• Maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken:
schaal 9 (min. € 3.228,- tot max. € 4.158,- bruto
per maand bij 36 uur), salarisschaal 01-01-2021.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met
Paulien Schreuder, p.schreuder@bnfrl.nl // 06-1000 6525.

Solliciteren?
Mail je sollicitatie en curriculum voor
20 januari 2022 onder vermelding
van ‘Vacature domeinspecialist’ naar
solliciteren@bnfrl.nl. De gesprekken
zijn gepland op 25 januari 2022.

