Specialist digitale media
24 uur per week
Wie zijn wij?
Bibliotheek Gooi en meer heeft 5 vestigingen en 2 servicepunten. Met meer dan 50 medewerkers en
ruim 350 vrijwilligers staan wij klaar voor onze gasten. We werken samen met en voor
maatschappelijke partners, scholen en gemeenten. Als bibliotheek willen we de wereld van mensen
groter maken door het stimuleren van lezen, leren en ontmoeten.
Hoe doen we dat?
Gastvrij: iedereen voelt zich bij ons thuis.
Verbindend: iedereen doet mee.
Inspirerend: we hebben passend aanbod voor iedereen.
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor onze website en (digitale) posters, flyers en folders. Je redigeert
teksten, onderhoudt de website en vernieuwt deze waar nodig. Je bent als een vis in het water als het
om digitale media gaat en weet de content goed aan te laten sluiten op onze doelgroep.
Hiernaast werk je mee in onze bibliotheken. Je bent het aanspreekpunt voor onze gasten. Je zorgt
dat iedereen zich thuis voelt en maakt proactief onze gasten wegwijs. Je hebt kennis van literatuur en
geeft enthousiast leesadvies. Je achterhaalt waar de gast naar op zoek is en vraagt door zodat je een
compleet beeld hebt van de behoefte van de gast. Je informeert over ons diverse aanbod en geeft
een passend advies.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbaar ervaring met CMS, bij voorkeur AEM (Adobe Experience Manager) en
WaaS.
Je hebt ervaring met Photoshop en InDesign.
Je denkt vanuit het belang van de gast.
Je bent flexibel en proactief.
Je hebt uitstekende communicatieve en digitale vaardigheden.
Je bent flexibel inzetbaar tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Je beschikt over MBO4 / HBO werk- en denkniveau.

Waarom kies je voor ons?
• Wij zijn een gastvrije organisatie waarbij je je thuis voelt.
• Wij vinden jouw ontwikkeling belangrijk.
• Wij zijn ambitieus en lopen voorop bij ontwikkelingen in onze branche.
• Wij zijn een maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving staat.
• Wij bieden passende arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Openbare Bibliotheken
(salarisschaal 7).
• Wij bieden je een contract voor bepaalde tijd aan met uitzicht op een vast contract.
Solliciteren?
Pas jij in het bovenstaande profiel en kom je graag bij ons werken? Dan ontvangen we graag je
motivatiebrief en CV vóór 10 januari 2022 t.a.v. Heidi Dijkstra via:
hdijkstra@bibliotheekgooienmeer.nl .
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 januari 2022.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

