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Bibliotheek Westland is op zoek naar Leesmediacoaches digitale vaardigheden 

 
Bibliotheek Westland biedt, samen met haar partners, een stimulerende leeromgeving en een gastvrije 
ontmoetingsplek in iedere kern van het Westland. Een dynamische plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich 
ontspannen en ontwikkelen. Een plek waar men anderen kan ondersteunen en zich middels (nieuwe) 
netwerken aan elkaar kan verbinden.  
Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende organisatie en het verschil maken in het Westland? 
Wij zijn op zoek naar twee digivaardige collega’s voor twee veelzijdige functies: 
  
                                      Leesmediacoach Digitale Vaardigheden (16 uur)  
                                                                           en  
                      Leesmediacoach-Projectcoördinator Digitale Vaardigheden (24 uur) 
 
Wat ga je doen? 
Binnen het educatieprogramma Digitale Vaardigheden ontwikkel en verzorg je lessen en workshops  voor 
kinderen op scholen in het Westland en in het Bieblab in ’s-Gravenzande, zoals leren programmeren en 
omgaan met nieuwe technologie en media. Om voeling en binding te hebben met de doelgroep werk je ook een 
aantal uren als servicemedewerker in de bibliotheek.  
Belangrijk is dat je out-of-the-box kan denken, wat inspiratie en nieuwe ideeën oplevert die je deelt en uitvoert 
met je collega’s. 
 
Als coördinator hou je daarnaast het overzicht over de verschillende activiteiten, stuurt medewerkers en 
vrijwilligers aan en legt verantwoording over het project af aan de programmamanager. Jij bent verantwoordelijk 
voor het verder ontwikkelen van het aanbod digitale vaardigheden jeugd binnen Bibliotheek Westland. Je staat 
in verbinding met je collega-projectcoördinatoren. 
 
Wat wij bieden: 

 Een enthousiaste, betrokken organisatie die midden in de samenleving staat 

 Een werkplek met deskundige, goed samenwerkende collega’s 

 Een rol waar vanuit je mensen kan helpen en kan bijdragen aan hun ontwikkeling 

 Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden 

 Een gratis bibliotheekabonnement 

 Als Leesmediacoach ontvang je een marktconform salaris o.b.v. schaal 6 van de cao Openbare 
Bibliotheken(max. 2.873,-bruto per maand o.b.v. 36 uur) 

 Als Leesmediacoach-Projectcoördinator ontvang je een marktconform salaris o.b.v. schaal 7 (max. 
3.162,-bruto per maand o.b.v. 36 uur)  

 
Wat wij vragen voor de functie Leesmediacoach digitale vaardigheden: 

 Een relevante afgeronde opleiding op Mbo-niveau 

 Je vindt het leuk om groepen kinderen les te geven en te begeleiden(en bent er goed in ) 

 Je stelt vragen, staat open voor nieuwe ideeën en hebt creatieve invalshoeken 

 je bent dol op en hebt verstand van digitale ontwikkelingen, programmeren en techniek 

 Je kunt goed samenwerken en deelt graag je kennis met collega’s  
 
Wat wij vragen voor de functie van Leesmediacoach-en Projectcoördinator Digitale Vaardigheden: 

 Een relevante afgeronde opleiding op Hbo-niveau 

 Je bent in staat om medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. 

 Je stelt vragen en staat open voor nieuwe ideeën 

 Je hebt creatieve invalshoeken en hebt verstand van programmeren en techniek (en bent er dól op) 

 Je volgt digitale ontwikkelingen op de voet  

 Je vindt het leuk om groepen kinderen les te geven en te begeleiden en hebt daar bij voorkeur  
 ervaring mee 

 Je kunt goed samenwerken en deelt graag je kennis zowel intern als extern in diverse netwerken 

 Je hebt ervaring met projectmatig werken  
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Uitbreiding van taken en uren is bespreekbaar.  
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging. 
 
Enthousiast over de vacature? 
Is een van deze functies jou op het lijf geschreven? Reageer dan vóór 15 maart.  
Stuur je motivatiebrief+ cv naar onze managementassistente Carla van der Zalm, via 
cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl 
 
Meer informatie  
Wil je meer weten over beide functies dan kun je informatie inwinnen bij Mieke Wits, Programmamanager bij 
Bibliotheek Westland, bereikbaar via mwits@bibliotheekwestland.nl 
 
Gesprekken vinden plaats op 22 en 25 maart. 
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