
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. 

In verband met zwangerschapsverlof van één van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een:

productontwikkelaar
voor 28 uur per week

Als productontwikkelaar vertaal je klantbehoeften op creatieve wijze naar nieuwe diensten en producten.  Je gaat innovatief, 
kwaliteitsbewust, creatief en resultaat- en procesgericht aan het werk. 

Je werkt nauw samen met de programmaontwikkelaars en bent procesbegeleider voor productteams. Deze teams zijn 
verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en implementatie van projecten. Opdrachten vertaal je naar concretere 
projectplannen en nieuwe producten en diensten, die passen bij de kernwaarden en veranderende rol van de bibliotheek.

wat ga je doen?
• Je vertaalt concepten naar concretere projectplannen.
• Je ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de 

bibliotheek samen met een productteam.
• Je bent procesbegeleider en neemt het voortouw in 

nieuwe ontwikkelingen.
• Je brengt expertise op het gebied van mediawijsheid in 

de organisatie en signaleert trends en innovaties.
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd de 

programmaontwikkelaars op het gebied van 
Mediawijsheid.

• Je coördineert projecten en activiteiten.

wat breng je mee?
• Een afgeronde HBO-opleiding; 
• Uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden;
• Ervaring als mediacoach of in soortgelijke functie;
• Uitgebreide kennis van digitale toepassingen en 

techniek;
• Ervaring in het begeleiden van processen en coachen 

van projectteams;
• Affi niteit met de veranderende rol van de bibliotheek;
• Expertise in Mediawijsheid, zoals beschreven in het 

Mediawijsheid Competentiemodel 2021 van Netwerk 
Mediawijsheid.

wij bieden
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, 
schaal 8 min. € 2.804 en max. € 3.593 per maand bij een werkweek van 36 uur. De functie is tijdelijk in verband met 
zwangerschapsverlof en loopt van 1 maart tot 21 juni 2021.

heb je belangstelling of wil je meer weten?
Ben je bekend met de begrippen mediawijsheid, digitale geletterdheid en basisvaardigheden? En werk je graag in 
teamverband? Solliciteer vóór 15 februari 2021, door je cv en motivatie te mailen naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.
nl o.v.v. Productontwikkelaar.

Wil je meer informatie over de bibliotheek, kijk dan op www.bibliotheekaandevliet.nl.

Heb je vragen over de vacature? 
Neem contact op met Ellen Govers, Manager Speciale Doelgroepen, 070-2400250. aan de Vliet

VACATURE


