Wij zoeken per direct een
Projectmedewerker Taalhuis Venlo
HBO-niveau (20-24 uur)

‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’ (Ludwig Wittgenstein)
In de gemeente Venlo heeft bijna 1 op 5 inwoners moeite met lezen en schrijven. In het verlengde
hiervan vaak ook met rekenen en met meedoen in de digitale samenleving. In het Taalhuis Venlo kan
iedereen terecht die hieraan wil werken. Door (beter) Nederlands te leren lezen, spreken en
schrijven, en/of (beter) te leren werken met de computer.
Taalhuis Venlo is een samenwerkingsverband van de gemeente Venlo, Gilde Educatie, Stichting Lezen
en Schrijven, GGD Noord-Limburg, Stichting Groen Licht, Incluzio Sociale Basis, Vluchtelingenwerk
Nederland, Refugee Team, Werkgevers Servicepunt en de Bibliotheek Venlo. Samen maken we de
wereld weer een stukje groter voor zowel NT1’ers (Nederlandstalig opgegroeid) als NT2’ers
(Nederlands als tweede taal).

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt de projectleider Taalhuis
Je ondersteunt themabijeenkomsten in de wijken
Je verzorgt de aansturing en begeleiding van onze taalhuisvrijwilligers
Je faciliteert, instrueert en ondersteunt de uitvoering van activiteiten en diensten
Je zorgt voor een zorgvuldige registratie van nieuwe taalvragers
Je zorgt voor actuele aanpassingen van de Taalkaart
Je bent aanwezig bij en ondersteunt groepsbezoeken van cursisten inburgering

Wat verwachten wij van jou
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van de doelgroep laaggeletterden
Je herkent de behoeften en belangen van taalvragers, taalpartners en taalvrijwilligers en je
handelt hiernaar
Je hebt ervaring met projectondersteuning, je bent goed in plannen en organiseren en kunt
hierin coachend optreden
Je hebt zeer sterke communicatieve vaardigheden
Je hebt ervaring met het begeleiden van vrijwilligers
Je bent een creatieve denker, neemt graag het initiatief en kunt zelfstandig en nauwkeurig
werken.

Dit krijg je ervoor terug
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte voor jouw goede ideeën
Zelfstandigheid
De uitdaging om het verschil te maken voor een grote groep Venlonaren
De kans om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van Taalhuis Venlo
Fijne collega’s waar je veel van kunt opsteken en die ook graag van jou leren
Jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging
Salaris (schaal 7 CAO Openbare Bibliotheken) en aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering

Standplaats
Taalhuis Venlo is gevestigd in de Stadsbibliotheek, Begijnengang 2 in Venlo. Op dit moment zijn er
bovendien Taalpunten in Tegelen en Blerick. Je zult je tijd verdelen tussen deze locaties.

Enthousiast?
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Wil je meer weten of gewoon direct solliciteren? Voor
vragen over deze functie kun je terecht bij Marjolein Rietveld, programmamanager de Bibliotheek
Venlo, telefoon 06-47408575 of mail naar mrietveld@bibliotheekvenlo.nl
Je motivatie en cv ontvangen we graag via info@bibliotheekvenlo.nl
Hier heb je tot en met 23 september 2022 de tijd voor. We zien je reactie graag tegemoet.

