Wil jij bijdragen aan kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren van Amsterdam door
hen helpen met het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal, cultuur en
digitale vaardigheden?
Voor ons team in stadsdeel Zuidoost/Ouder-Amstel zoeken we tijdelijk een enthousiaste en
proactieve:

Medewerker dienstverlening Jeugd & Jongeren
(m/v/x, tijdelijk, 28–32 uur)
Stadsdeelteam Zuidoost/Ouder-Amstel
In deze uitvoerende frontoffice-functie ben je verantwoordelijk voor het op actieve en
aantrekkelijke wijze aanbieden van publieksactiviteiten en het geven van informatie en
advies. Je hebt feeling voor het werken met kinderen van alle leeftijden en hun ouders, je
houdt van interactie, improviseren en je kunt inspelen op interesses van kinderen. Je
begeleidt groepen in het kader van educatie en/of programmering. De nadruk ligt op
activiteiten en groepsontvangsten voor voorschoolse educatie en primair onderwijs. Dit
varieert van het voorlezen aan baby’s en hun ouders tot de uitvoering van een programma
voor de bovenbouw over mediawijsheid. Je adviseert leerkrachten en ouders over goede
boeken om het leesplezier te stimuleren en bent de vraagbaak voor kinderen met dyslexie.
Je evalueert de activiteiten en neemt deel aan werkgroepen.
Je gaat actief contact aan met bezoekers, scholen en mogelijke partners om het OBAaanbod onder de aandacht te brengen en te ondersteunen waar gewenst. Je hebt
contacten met de buurt, samenwerkingspartners en promotie/perscontacten en bent in
staat een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden.
Je bent actief op alle vestigingen in stadsdeel Zuidoost/Ouder-Amstel Natuurlijk kan het zo
zijn dat je ook op andere vestigingen wordt ingezet. Je werkt in ieder geval op woensdag
en eens per twee weken op zaterdag.
Hoe ziet je team eruit?
Je werkt nauw samen met de centrale programmamaker Jeugd en Jongeren en de
realisatiemedewerker Jeugd & Jongeren en bent onderdeel van het stadsdeelteam
Zuidoost/Zuideramstel.
Wie ben jij?
Je hebt ten minste een afgeronde vakgerelateerde opleiding op minimaal MBO werk- en
denkniveau




Minimaal drie jaar relevante werkervaring
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
Je hebt kennis van jeugdliteratuur of bent bereid je hierin te verdiepen




Je hebt kennis van, en ervaring met (digitale) systemen en social media
Je beschikt enkele specifieke competenties:
o inventief en oplossingsgericht
o samenwerkingsgericht
o proactief

Deze punten beschrijven jou als collega het beste:
 Je bent een teamplayer, je kunt assertief en flexibel zijn
 Je bent klantgericht: je denkt in oplossingen vanuit de klantbeleving en je ontvangt
gasten op klantvriendelijke manier
 Je hebt een positieve instelling en bent stressbestendig
 Je bent fan van de OBA, je hart ligt bij Amsterdam en de Amsterdammers
Wat bieden wij?
 Een uitdagende en veelzijdige rol in een unieke Amsterdamse organisatie in
transitie, actief op het gebied van cultuur, ontwikkeling, informatie en
maatschappij Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 Een tijdelijke parttime functie (28-32 uur per week)
 In eerste instantie een tijdelijk contract tot eind 2022, per 15 mei of 1 juni
 Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 Een marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 6 cao openbare
bibliotheken)
Informatie
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Debby Reemers, P&O
adviseur recruitment op telefoonnummer 06-216 216 93.
De eerste gesprekken staan gepland op 21 en 22 april.
De tweede gesprekken staan gepland op 26 april.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
De cao openbare bibliotheken is van toepassing.
Reageren
Iedereen is welkom bij de OBA en krijgt een gelijke kans. In een stad met meer dan
860.000 unieke Amsterdammers, zien we deze kleurrijke variatie graag terug onder onze
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Voel je vrij om op deze vacature te reageren.
Mail jouw motivatie en cv uiterlijk zondag 19 april naar sollicitaties@oba.nl.
Wie zijn wij?
De Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA) is een culturele instelling met circa
300 medewerkers en heeft als missie om alle Amsterdammers te inspireren om te blijven
leren en om kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te
maken. De OBA biedt alle Amsterdammers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur
door middel van haar bibliotheekdiensten en de culturele en educatieve programmering.
Met 28 vestigingen en circa 3,5 miljoen bezoekers per jaar is de OBA de meest bezochte
culturele instelling in Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

