Vacature
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en
cultuur van en voor iedereen in Zeeland.
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in dialoog en
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar
eens op onze website www.dezb.nl en www.dezb.nl/vlissingen.
Voor het team Educatie & Talentontwikkeling
zoeken wij per 1 januari 2021 een:

Consulent Basisvaardigheden
12,5 uur per week

De afdeling
De afdeling Educatie & Talentonwikkeling biedt een inspirerende werkomgeving en levert een
belangrijke bijdrage aan het provinciaal cultuurbeleid, als onderdeel van ZB| Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland in de rol van Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De afdeling
voert regie als coördinator, organisator, adviseur van cultuureducatie en talentontwikkeling,
leesbevordering, media-educatie en bestrijding van laaggeletterdheid. Jeugd, doorlopende leerlijnen
en cultuurbeleving krijgen specifieke aandacht in de werkzaamheden. Basisvaardigheden zijn gericht
op het vergroten van (digitale) competenties en preventie en curatie van laaggeletterdheid.

De functie
Als consulent basisvaardigheden met een POI-taak ben je verantwoordelijk voor het vertalen van
landelijke ontwikkelingen en trends1 naar de lokale uitvoering in de bibliotheken op het gebied van
basisvaardigheden en de educatief maatschappelijke functie. Het beleidsterrein van preventie en
curatie van laaggeletterdheid is volop in ontwikkeling. Je speelt een cruciale rol in het provinciale
netwerk en in de relatie met het overkoepelend gemeentelijk netwerk.
Je ondersteunt de bibliotheken bij de uitbouw van hun dienstverlening op dit gebied. Je bezoekt
landelijke bijeenkomsten, bent verantwoordelijk voor subsidietrajecten en deelt je kennis over
het programma in het expertteam basisvaardigheden. Je werkt intensief samen met de andere
consulenten die op het gebied van basisvaardigheden binnen de POI actief zijn.
Jouw profiel
Je bent iemand met een educatieve achtergrond, bekend met het beleidsterrein basisvaardigheden
en met de rol van de bibliotheek.
Je bent in staat tot het leggen van verbindingen. Je hebt een flexibele, hands-on mentaliteit en een
sterk inlevingsvermogen. Je neemt initiatief, verantwoordelijkheid en je werkt zelfstandig en in een
team. Je organiseert en ondersteunt provinciale activiteiten op het gebied van basisvaardigheden
en digitale inclusie en je bent daarin inspirator, verbinder en vertaler van landelijke trends. Je
kunt plannen en organiseren en hebt ervaring met het initiëren, opstellen en uitdragen van
beleidsvoorstellen. Je bent representatief en accuraat met oog voor detail en je hebt gevoel voor de
moderne bibliotheek.
Jij
•
•
•
•
•
•
•

hebt:
Een relevante opleiding op HBO-niveau
Aantoonbare ervaring op het werkgebied
Goede schriftelijke, digitale en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Innovatief vermogen
Gevoel voor ondernemerschap
Organisatievermogen
Een rijbewijs en bent in bezit van een auto

Voor deze functie is schaal 9 (CAO OB) van toepassing.

Solliciteren
Ben je erg enthousiast geworden en sluit de vacature aan bij jouw kwaliteiten en ambitie, stuur dan
je motivatiebrief en cv uiterlijk 13 januari 2021 naar: vacature@dezb.nl o.v.v. “Consulent Educatie
met POI-taken”. Meer informatie of vragen kunnen gesteld worden aan Antoinette van Zanten via
avanzanten@dezb.nl of 0118 654222.

1.

De rol van de consulent educatie POI is gekoppeld aan het landelijk programma ‘De Bibliotheek en basisvaardigheden’. Het gaat om het ondersteunen van de bibliotheken bij het organiseren van diensten voor
mensen met beperkte taal- en digivaardigheden, die daardoor moeilijk kunnen meekomen in de huidige
(digitale) kennissamenleving

