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Bibliotheek Velsen speelt een belangrijke rol als maatschappelijke-educatieve 
voorziening in de gemeente Velsen. Lezen, informeren, ontmoeten en 

cultuureducatie staan centraal. Bibliotheek Velsen heeft twee vestigingen. We 
zijn zes dagen per week geopend. Het Taalhuis is een belangrijke pijler van de 
bibliotheek.  

Wij zoeken voor versterking van ons team een  

          Bibliotheekadviseur m/v met de focus op het Taalhuis (24 uur) 

 

Waar kom je te werken? Je werkt als Bibliotheekadviseur in de twee 
vestigingen en maakt onderdeel uit van een enthousiast en professioneel team 

van adviseurs. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele primaire 
proces van de bibliotheek.  

Wat ga je doen? Naast het werk in de bibliotheek geef je uitvoering aan de 
verschillende activiteiten van het Taalhuis Velsen. 2,5 miljoen volwassenen in 
Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale 
vaardigheden. In een Taalhuis krijgen laaggeletterden of anderstaligen op basis 

van een intake een passende doorverwijzing naar een cursus of activiteit (zie ook 
www.taalhuisijmond.nl) en organiseren we activiteiten voor deze doelgroep. Jij 

bent de collega die nauw samenwerkt met de partners in het Taalhuis, contacten 
hebt met vrijwilligers en bent ook contactpersoon voor vragen van deelnemers.   
 

Wie ben jij? Onze nieuwe collega is innovatief en kan denken en doen 
combineren. Verder vragen we het volgende: 

 
• Je hebt kennis op het gebied van volwasseneneducatie (NT1/NT2) en/of in 

het sociaal domein en/of op het gebied van laaggeletterdheid. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een bibliotheek 
• Je bent pro actief, sociaal vaardig en hebt talent voor communicatie 

• Je bent van samenwerking en sterk in organiseren 
• Je bent in ieder geval beschikbaar op de woensdag en donderdag 

 

Wat vind je bij ons? 
• Een afwisselende functie waarin je ruimte krijgt voor persoonlijke en 

inhoudelijke ontwikkeling. 
• Een aanstelling voor een jaar.  
• Salariëring volgens de CAO Openbare Bibliotheken, schaal 7. 

• Je brief en cv ontvangen wij graag uiterlijk 19 januari 2021. Deze kun je 
sturen aan secretariaat@bibliotheekvelsen.nl . Voor vragen kun je contact 

opnemen met Diana van Emde Boas, dvanemdeboas@bibliotheekvelsen.nl   
 

https://www.bibliotheekvelsen.nl/Leren/taalvaardigheden.html
http://www.taalhuisijmond.nl/
mailto:secretariaat@bibliotheekvelsen.nl

