Digi & Taalhuis Gooise bibliotheken
zoekt
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Projectleider Digi & Taalhuis (m.i.v. 1 januari 2018)

16 uur per week, Schaal 9 (cao Openbare bibliotheken)
De projectleider zorgt voor een herkenbaar gezicht van het Digi & Taalhuis in de Gooi en Vechtstreek
en zorgt voor verdere implementatie met de samenwerkende organisaties.
Werkzaamheden van de projectleider bestaan uit het opstellen en uitvoeren van een projectplan,
het beheren van budget, het in kaart brengen en toegankelijk maken van het taalaanbod in het Gooi,
het bereiken van laaggeletterden, het werven van taalvrijwilligers, het aansturen van het Digi &
Taalhuis-team (bestaande uit 2 taalconsulenten, 1 taaldocent en 80 vrijwilligers).
Als projectleider ben je ook verantwoordelijk voor het werven en begeleiden van de taalvrijwilligers.
Je overlegt regelmatig met de directies van de Gooise bibliotheken.
Je bent een sterke netwerker, hebt gevoel voor mensen en oog voor verschillende belangen en
beschikt over kennis van het sociaal domein. Je bent communicatief vaardig en in staat om sturing te
geven aan de interne en externe communicatie van het Digi & Taalhuis.
Wat vragen we?
• HBO werk en denkniveau met bij voorkeur een relevante opleiding op HBO niveau (CMV of
SPH).
• Zicht op actuele ontwikkelingen in de vakgebieden van volwasseneducatie, bestrijding
laaggeletterdheid, sociaal domein en participatie .
• Ervaring als projectleider/programmamanager.
• Aantoonbare ervaring met het aansturen van medewerkers en vrijwilligers.
• Ervaring in het werken en communiceren met diverse (vaak moeilijk te bereiken)
doelgroepen en met alle partners .
• Organisatietalent met improvisatievermogen en daadkracht.
• In bezit van rijbewijs.
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Taalconsulent (zwangerschapsvervanging januari t/m juli 2018)

16 uur per week, Schaal 8 (cao Openbare bibliotheken)
De taalconsulent heeft ervaring opgedaan in het lesgeven aan autochtone en allochtone
laaggeletterden in een ROC of bij een vergelijkbare professionele taalaanbieder. De taalconsulent
heeft kennis van de geëigende didactiek en verschillende onderwijsleermiddelen die ingezet kunnen
worden om verschillende non formele taaltrajecten vorm te geven en is in staat taalpartners in het
non-formele circuit hierin te adviseren/ondersteunen.

Taken zijn onder meer:
• Het coördineren van inloopspreekuren in het Gooi, uitgevoerd door vrijwilligers.
• Zorgen dat de taalvrager terechtkomt bij een passende taalaanbieder in het Gooi.
• Het trainen van taalvrijwilligers (o.a. taalmaatjes) met kennis van didactiek en lesmateriaal
NT1 en NT2.
• Het onderhouden van contacten met taalpartners; bevorderen doorstroom taalvragers,
bevorderen afstemming taalaanbod.
• Het signaleren van hiaten in het taalaanbod en in staat om daarover advies uit te brengen
aan o.a. gemeenten.
• Het monitoren van resultaten bij de taalvragers.
Wat vragen we?
• Ervaring als NT2 docent met een relevante studieachtergrond zoals bijvoorbeeld PABO,
Letteren, Nederlands.
• Ervaring in het lesgeven aan NT1- en NT2-leerlingen .
• Resultaatgerichte, creatieve flexibele werkhouding.
• Sociaal vaardig, juiste balans in afstand en nabijheid.
• Aantoonbare ervaring met het aansturen van vrijwilligers.

Informatie
Voor vragen over boven genoemde functies kunt u zich wenden tot mevrouw Willemijn Beekman,
projectleider Digi & Taalhuis, telefoon 06-43258382. Medewerkers van het Digi & Taalhuis komen in
dienst van de Stichting Bibliotheek Gooi en Meer, 035-6973000. Tijdelijke aanstellingen worden
aangegaan op basis van een jaarcontract (projectleider) of een halfjaarcontract (taalconsulent,
vervanging zwangerschap).
Sollicitaties kunnen vóór 14 december aanstaande verstuurd worden naar
avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl óf naar Bibliotheek Gooi en meer, t.a.v. mevrouw A.
van Nieuwenhuizen, Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB Bussum.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 20 december aanstaande. Een koppeling van beide
functies is, indien gewenst, mogelijk.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

