PROGRAMMEUR
24 uur per week

Culturele ondernemers opgelet! Bibliotheken Mar
en Fean zoekt een nieuwe Programmeur. Naast het
uitlenen van films, series, tijdschriften en natuurlijk
boeken is een belangrijke taak van de bibliotheek
ook om op te treden als een verbinder in onze
samenleving. Door het organiseren van talloze
leerzame, prikkelende en culturele activiteiten draag
jij hieraan als Programmeur volop bij!
Even voorstellen: Bibliotheken Mar en Fean is een
overkoepelende stichting voor 12 bibliotheken in de
gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en
Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er talloze schoolbibliotheken. Circa 70 medewerkers, ondersteund
door bijna 200 vrijwilligers, zetten zich in om de
bibliotheek op de kaart te zetten als een inspirerende
plaats om naar toe te gaan.
Wat ga je zoal doen?
Het is jouw taak als programmeur om ons
beleid te vertalen naar een divers,
aantrekkelijk en innovatief activiteitenprogramma.
Je signaleert belangrijke ontwikkelingen
binnen je vakgebied en adviseert het MT
hierover.
We zoeken een echte netwerker, jij bent
altijd op zoek naar de samenwerking, zowel
binnen als buiten de organisatie. Daarbij heb
je ook een scherp oog voor projecten
waarvoor extra financiering beschikbaar is.
Je fungeert als projectmanager, waarbij je de
voortgang bewaakt en corrigeert waar nodig
is.
Je bent altijd bereid en in staat om het
verhaal achter je programmering te vertellen,
zowel intern als extern.
Door een verbindende houding zorg je ervoor
dat de relevante werkzaamheden van
verschillende collega's en jouzelf op elkaar
zijn afgestemd.

Wie ben je?
HBO werk- en denkniveau is een vereiste.
Het is belangrijk dat je jezelf goed uit kunt
drukken in woord en geschrift.
Je kunt goed plannen en organiseren.
We zoeken iemand die denkt in kansen en
daarin ook initiatief neemt.
Het culturele ondernemerschap stroomt
door je aderen. Bij voorkeur kun je ons dan
ook een interessant portfolio met mooie
projecten laten zien.
Je hebt een visie op de rol van de bibliotheek
in de maatschappij.
Je houdt er niet van om stil te zitten en neemt
een onderzoekende houding aan.
Wat bieden wij?
De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO
Openbare Bibliotheken, minimaal € 2.668,- en
maximaal € 3.420,- (bruto per maand bij een 36-urige
werkweek) afhankelijk van opleiding en ervaring. De
aanstelling is eerst voor de duur van 1 jaar, met
uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.
Meer weten?
Vragen staat vrij. Neem voor meer informatie contact
op met Willemijn Schaapman, Manager Digitale en
Educatieve Bibliotheek. Mail naar:
w.schaapman@bmf.nl of bel 06 - 10 00 81 48.
Weet je genoeg?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en CV via
www.werkeninfriesland.nl. Reageren kan tot en met
24 februari. De selectiegesprekken vinden plaats op 5
(eerste ronde) en 7 maart (tweede ronde).

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers
van Bibliotheken Mar en Fean voorrang.

