Voor onze bibliotheken in de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen
zijn wij op zoek naar een

Bibliotheken Mar en Fean is volop in beweging. We zijn intern en extern gericht op samenwerking en
willen kwaliteit leveren. De zelfredzaamheid van kwetsbare groepen vergroten en zorgen dat iedereen
zich persoonlijk kan ontwikkelen. Daar werken we aan! Dit doen we door een breed scala aan
activiteiten op literair, cultureel, digitaal en educatief gebied te organiseren in samenwerking met
onze partners. Daarnaast werken we nauw samen met het onderwijs als het gaat om leesbevordering,
leesplezier en mediawijsheid. Bij deze activiteiten worden we ondersteund door circa 180 vrijwilligers.
Wat ga je doen?

What's in it for me?

Je bent coördinator van 6 bibliotheekvestigingen in
de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen.
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de
planning van de werkzaamheden van de frontoffice
medewerkers en je bewaakt de voortgang. Je
faciliteert dat de teamleden hun werk zo effectief en
efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

Je wordt ingeschaald in schaal 7 van de cao
Openbare Bibliotheken (minimaal€ 2.385,- en
maximaal € 3.162,- bruto per maand bij een
36-urige werkweek). Ook krijg je een
eindejaarsuitkering en kun je gebruikmaken van het
meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. En
natuurlijk een gratis basisabonnement!

Welke verantwoordelijkheden krijg je?

We willen zo snel mogelijk van start. Je krijgt een
tijdelijk contract tot 1 januari 2022. Tijdelijke inhuur
(ZZP, detachering) is ook een mogelijkheid.

Je coacht en ondersteunt de teams (in totaal 30
medewerkers) bij de ontwikkeling naar meer
zelforganisatie. Regelruimte creëren en het
stimuleren van eigenaarschap zijn hierbij
sleutelwoorden.

Wie ben jij?
Je kunt goed plannen en organiseren, en vindt het
een uitdaging om er voor te zorgen dat er voldoende
bezetting is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Je bent creatief in het oplossen van
onverwachte situaties en je maakt hierbij optimaal
gebruik van de talenten van je teamleden. Je hebt
een resultaatgerichte, positieve en zelfstandige
werkhouding.

Meer weten?
Neem voor informatie contact op met Hillie Haarsma,
manager Bibliotheken, op 06 - 57 31 09 96.

Weet je genoeg?
Solliciteren kan via www.werkeninfriesland.nl vóór
10 mei 2021. Vragen over de sollicitatieprocedure
mag je stellen aan Greetje Schlimbach, personeels
adviseur. Zij is bereikbaar op 06 - 34 22 08 00 (di/
do). Wie weet tot snel!

Ervaring met het coördineren van zelforganiserende
teams is een pre.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben
medewerkers van Bibliotheken Mar en Fean voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

