Per 1 maart 2017 zoeken wij een:

Creatieve en vernieuwende
adviseur educatie 0-18 jaar

Ervoor zorgen dat alle kinderen in Fryslân van
0-18 jaar de vaardigheden hebben die nodig

24 uur
per week

Wat vragen wij

zijn voor een mooie toekomst. Dat is waar we

• minimaal HBO niveau met afgeronde relevante opleiding

samen met de Friese bibliotheken naar streven.

• minimaal 2 jaar relevante werkervaring

Kunnen we jou wakker maken voor het vinden

• je bent creatief, ondernemend en je hebt een visie of bent in staat
om een visie te ontwikkelen over de toekomst van de Bibliotheek

van creatieve en vernieuwende oplossingen
voor vraagstukken rondom o.a. mediawijsheid,
digitale geletterdheid / 21st century skills en
leesbevordering? En kan jij ons helpen met het
verder brengen en doorontwikkelen van landelijke
programma’s zoals de Bibliotheek op School?
Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen
• Pro-actieve adviseur Friese bibliotheken
Je adviseert de bibliotheken bij hun beleid op het gebied van
educatie voor de doelgroep 0-18 jaar, kunt strategisch (mee)
denken en bent een sparringpartner op niveau.
• Aanjager doorontwikkeling/innovatie educatie 0-18 jaar
Je jaagt doorontwikkeling en innovatie aan en komt met
vernieuwende oplossingen voor vraagstukken rondom de eerder
genoemde thema’s. Je maakt daarbij optimaal gebruik van wat
er binnen en buiten de bibliotheekbranche al is ontwikkeld, zoekt
samenwerking en vindt indien nodig externe financiering.
• Vertaling landelijke ontwikkelingen / landelijk contactpersoon
Je vertegenwoordigt de Friese bibliotheken en BSF landelijk, legt
actief verbindingen met de Friese bibliotheken door relevante
kennis te delen en door te vertalen naar de provinciale of lokale
situatie. In 2017 ligt de focus op de ontwikkeling van het landelijke
programma de Bibliotheek op School VO.
• Provinciaal coördinator
Jij zorgt voor een platform voor kennisontwikkeling, - overdracht
en kennisdeling tussen de Friese bibliotheken en relevante
partners. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden
en van elkaar kan leren.

• je hebt kennis van 21st century skills / maakonderwijs / digitale
geletterdheid of bent bereid je daarin te ontwikkelen
• je hebt een sterke persoonlijkheid, organisatorisch vermogen,
bent hands-on, pro-actief, stressbestendig en een teamplayer
• je beschikt over politieke sensitiviteit en kan in een bestuurlijk
complexe omgeving functioneren
• als je ervaring en een netwerk hebt in het onderwijs in Fryslân
(en daarbuiten) is dat een pré

Wij bieden

(en daarbuiten) is dat een pré
• een functie voor 24 uur per week met een passend salaris tot
maximaal € 3400,- bij een 36-urige werkweek
• ruimte om te doen waar je goed in bent
• een prettige, informele werksfeer in een dynamische omgeving
• samenwerken met gedreven professionals.

Interesse
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Barbra Bloemink, manager kennis- en innovatiecentrum
058-2847787 / b.bloemink@bfrl.nl. Het curriculum vitae met een
korte motivatie kun je uitsluitend sturen aan vacatures@bfrl.nl
tot uiterlijk 8 februari 2017. De gesprekken zijn op maandag
13 of 14 februari 2017. Indien je tot de geschikte kandidaten behoort,
ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

