VACATURE
De Bibliotheek aan de Vliet verzorgt het bibliotheekwerk in Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en Rijswijk. De bibliotheek
ontwikkelt zich steeds meer van een klassieke bibliotheek naar een sociaal maatschappelijke bibliotheek. Een bibliotheek
die zich bezighoudt met de ontwikkeling van mensen zodat zij mee kunnen blijven doen aan de samenleving.
Voor de afdeling Communicatie zijn wij per direct op zoek naar een:

MEDEWERKER PR & COMMUNICATIE
voor 28 uur per week
Als medewerker PR & Communicatie werk je aan de interne en externe communicatie van de Bibliotheek aan de Vliet. Samen
met je communicatieteam en andere collega’s ben jij de schakel tussen het aanbod, de inwoners en samenwerkingspartners.

wat ga je doen?

wat verwachten we van jou?

• Je zet de juiste communicatiemiddelen in om de
bibliotheek, producten en diensten structureel
onder de aandacht te brengen bij leden, inwoners en
stakeholders;

• Een afgeronde opleiding op het gebied van
communicatie;

• Je brengt expertise over communicatie in ter
ondersteuning van collega’s bij interne en externe
projecten en vraagstukken;
• Je maakt digitale en fysieke producten grafisch in de
huisstijl op;
• Je creeërt inspirerende video’s voor de schermen in de
bibliotheek en sociale media;
• Je onderhoudt de website, schrijft nieuwsbrieven en
schakelt gemakkelijk in je tone-of-voice per doelgroep;
• Je evalueert opdrachten op basis van analyses en
rapportages en richt je op procesverbetering.

• Taalkundig sterk;
• Ervaring in het schrijven en redigeren van teksten;
• Schrijven in B1 is een pré;
• Actuele marktkennis om de juiste mix van
communicatiemiddelen in te zetten voor de juiste
doelgroep;
• Communicatief vaardig;
• Proactief en zelfstandig in het signaleren en uitvoeren
van taken;
• Je komt met innovatieve ideeën en bent
oplossingsgericht in je denken;
• Ervaring met InDesign en Photoshop en de vormgeving
van drukwerk.

wat bieden wij jou?
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring
schaal 7, min. € 2.433,- en max. € 3.226,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Wij bieden in eerste instantie een
dienstverband aan voor één jaar. Daarna behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

solliciteren
Word je enthousiast van deze vacature en denk je dat jouw vaardigheden en ervaring aansluiten bij het profiel?
Solliciteer vóór 30 september 2021, door je cv en motivatie te mailen naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v.
vacature medewerker PR & Communicatie. De sollicitatiegesprekken vinden begin oktober plaats.

heb je vragen of wil je meer weten?
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Gerard Hendriks (directeur)
via 070-2400250.
Wil je meer informatie over de bibliotheek? Kijk dan op www.bibliotheekaandevliet.nl.

