Ben jij de held die
het leesplezier van
onze jeugdige lezers
vergroot?

Rozet heeft de ambitie en
missie om de springplank
van de stad te zijn. Dé
plek voor ontmoeting,
ontdekken en persoonlijke
ontwikkeling, met Taal,
Kunst & Erfgoed als
motor. Een culturele
omgeving die niet alleen
de stad dient, maar die
vooral vorm krijgt dóór
de kleurrijke diversiteit,
talenten en ideeën van alle
Arnhemmers.

Ben jij de held die het leesplezier van onze jeugdige lezers vergroot en help jij kinderen in hun
taal- en digitale vaardigheid? Dan zijn we op zoek naar jou! Binnen team Bieb hebben we
ruimte voor 2 creatieve en spontane:

Rozet Bibliotheek is van
oudsher diep verankerd in
de Arnhemse samenleving
die volop in ontwikkeling
is naar bibliotheek nieuwe
stijl - ‘van collectie naar
connectie’ – met een open,
inclusieve houding.

Je bent nieuwsgierig naar de informatiebehoefte van onze gasten en de vraag achter de vraag.
Hierbij houd je het diverse aanbod van Rozet in gedachten en adviseer je zo goed en passend
mogelijk. Je hebt ervaring of affiniteit met lezen en lezers en met hulpzoekers op het gebied van taal
en digitale vaardigheden.

Medewerker Service & Informatie - Jeugd 0,88 fte
GEZOCHT
Verbinder die zicht met hart en ziel inzet om leesplezier te brengen vanuit de verschillende locaties
van Rozet. Jouw liefde voor (jeugd)boeken en lezen weet je met enthousiasme over te brengen op
anderen. Daarbij richt jij je specifiek op de Arnhemse jeugd. Je zorgt voor de jeugdcollectie, geeft
enthousiast leesadvies en zorgt voor een stimulerende leesomgeving. Met je creatieve ideeën en
lef weet je ook buiten Rozet kinderen te bereiken en enthousiasmeren. Je zorgt dat alle gasten zich
thuis voelen en maakt bezoekers proactief wegwijs in de bieb.

Daarnaast ben je een open, positief ingesteld persoon die makkelijk contact maakt met mensen van
verschillende achtergronden, leeftijden en interesses.
DNA
• Je hebt HBO werk- en denkniveau in de richting PABO/HBO-CMV/ HBO-IDM.
• Aantoonbare ervaring in het werken met kinderen van 0 tot 14 jaar, bij voorkeur op het gebied
van onderwijs en educatie.
• Kennis van leesbevordering, jeugdliteratuur en didactische vaardigheden zijn een pré.
• Je voelt je thuis in de digitale wereld.
BELONING
Een rol met veel ruimte voor initiatieven en samenwerking in een organisatie die volop in
ontwikkeling is en waarin we graag van elkaar leren. We starten met een jaarcontract waarbij je in
elk geval eens in de drie weken op zaterdag werkt. De inschaling is op salarisschaal 7 van de CAO
Openbare bibliotheken.
REACTIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annette Hylkema op donderdag 29 april
tussen 14.00-16.00. Annette is bereikbaar op 06 20 70 50 22.
Reageer met je motivatie en cv op vacatures@rozet.nl, ter attentie van Corine Raats.
De sluitingstermijn is 3 mei 2021. Gesprekken hebben we gepland op vrijdag 7 mei aanstaande.

