Medewerker Communicatie & PR (20-24 uur p/w)
Voor Bibliotheek Hardenberg, Cultuurkoepel Vechtdal en LOC+

“Ben jij een communicatiewonder en heb je een sterke affiniteit met cultuur en
lezen?”
Ben jij een creatieve maar zorgvuldige duizendpoot die aan een half woord genoeg heeft? Die inspiratie
vindt in de wereld om zich heen en oog heeft voor detail? Kun jij onderscheid maken tussen
verschillende doelgroepen en weet je hen te bereiken? Ben jij bovendien maatschappelijk betrokken en
klopt jouw hart voor de wereld van literatuur, cultuur en educatie? Lees dan snel verder!

Wij zoeken
Een medewerker die voor de drie organisaties Bibliotheek Hardenberg, Cultuurkoepel Vechtdal en LOC+
de zichtbaarheid weet te vergroten door middel van een sterke inzet van communicatiemiddelen.
Je bent verantwoordelijk voor een eenduidige en herkenbare in- en externe communicatievoering en
de ontwikkeling van doeltreffende communicatie- en marketinginstrumenten. Je voert zelfstandig
promotionele activiteiten uit, ontwerpt folders, schrijft persberichten en verzorgt de content en
vormgeving van websites en digitale nieuwsbrieven. Ook draag je zorg voor een effectieve inzet van
sociale media.
Je werkt vlot en nauwkeurig en kunt makkelijk schakelen tussen de verschillende werkzaamheden. Je
bent collegiaal, werkt inzichtelijk en vraagt om inhoudelijke input. Je houdt overzicht en kunt goed
zelfstandig werken. Daarnaast zie je het werk liggen en ben je vanzelfsprekend communicatief sterk.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van Marketing en
Communicatie;
Aantoonbare kennis van en ervaring met communicatie en PR;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring met de vormgeving van promotionele activiteiten, bijvoorbeeld met gebruik van
Adobe InDesign of Photoshop;
Een representatieve, vraaggerichte en proactieve houding;
Affiniteit met de klant- en publieksgroepen van de drie genoemde organisaties;
Woonachtig in Gemeente Hardenberg en omstreken is een pré.

Wij bieden
•
•
•
•

Open, prettige werksfeer in een dynamische omgeving;
Marktcomform maandsalaris op basis van schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken,
(inschaling indicatief, afhankelijk van ervaring min. € 2215,- en max. € 2936,- bij 36 u/w);
Tijdelijke aanstelling, voorlopig voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid
behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden;
Flexibel werken behoort tot de mogelijkheden.

Waar ga je werken
Het LOC+ is een markant verzamelgebouw gevestigd in Hardenberg. Hierin zijn meerdere huurders
gehuisvest op het gebied van onderwijs, overheidsdienstverlening, cultuur, zorg en ondernemerschap.
Bibliotheek Hardenberg bevindt zich in het LOC+. Waar de rol van de Bibliotheek in het verleden
hoofdzakelijk lag bij ‘lezen en lenen’, verschuift deze steeds meer naar een maatschappelijke en
educatieve organisatie met een positie midden in de samenleving. Naast een ontmoetingsplek is de
Bibliotheek ook actief binnen de domeinen Jeugd en Onderwijs, Zelfredzaamheid en Participatie,
Persoonlijke Ontwikkeling én op het gebied van Cultuur- en Kunsteducatie.
Cultuurkoepel Vechtdal is een afdeling van de Bibliotheek Hardenberg die zich richt op de bevordering
van deelname van jeugd aan naschoolse (amateur)kunstbeoefening, culturele programma’s binnen het
voortgezet onderwijs verzorgd en een lokaal cultureel netwerk stimuleert.
Rijnbrink
Je komt in dienst bij Rijnbrink. Wij zijn de provinciale serviceorganisatie voor de Bibliotheken in
Gelderland en Overijssel en bieden advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en
inhoudelijk Bibliotheekwerk. Wij zijn werkgever voor 23 Bibliotheken in Overijssel en Gelderland.

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 2 juni 2017 via work@rijnbrink.nl t.a.v. Eddy Evers o.v.v. Vacature
Medewerker Communicatie & PR Hardenberg.
Wil je meer weten over de functie, dan kun je Informatie inwinnen bij Jorien Van ‘t
Zand op 0523 280 013.

