
Gezocht: medewerker DigiTaalhuis De Kempen  
(15 uur per week) 
Ben jij communicatief vaardig? Kun je goed samenwerken? En wil jij, samen met ons, een succes maken 
van de DigiTaalhuizen in de Kempen? Dan zoeken we jou! 

Over ons 
Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Bibliotheek De Kempen, 
Stichting Lezen en Schrijven, Ster College, Cordaad Welzijn/Wél!zijn De Kempen en de gemeenten  
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden werken nauw samen om laaggeletterdheid te verminderen 
in de Kempen. We helpen mensen met de Nederlandse taal, rekenen en digtale vaardigheden.  
We doen dat met veel enthousiasme, passie en een fantastisch vrijwilligersteam. Samen slaan we de  
handen ineen, door zoveel mogelijk organisaties bij dit initatief te betrekken, zorgen we ervoor dat het  
bereik steeds groter wordt en we steeds meer laaggeletterden kunnen helpen.  

De functie
Samen met de coördinator maak jij een succes van de DigiTaalhuizen in de Kempen. Je bent betrokken  
bij diverse en afwisselende taken. Jullie zijn de spin in het web van het DigiTaalhuis. Deze functie is nieuw.  
Ben jij de pionier die ons komt helpen?

Wat je in jouw rol allemaal gaat doen:
* je ondersteunt de lokale DigiTaalhuis medewerkers en vrijwilligers en je bent mede het lokale aanspreek     
  punt en gezicht van het DigiTaalhuis
* je helpt mee in de communicatie. Denk daarbij aan: website, nieuwsbrief, Facebook, notulen schrijven en  
  agendabeheer, maar ook het afnemen van interviews of het verzorgen van andere PR;
* je helpt mee met de organisatie van onze publieksactiviteiten/ evenementen;
* je neemt intakes af met nieuwe cursisten;
* je bestelt lesmaterialen en je draagt bij aan een gedegen collectie;
* je houdt het cursistenbestand up te date;
* je onderhoudt in praktische zin contacten met vrijwilligers (de administratieve kant wordt geregeld door  
  Cordaad Welzijn/Wél!zijn De Kempen);
* en in overleg andere ondersteunende activiteiten. 
 
Je legt verantwoording af aan de coördinator.

Dit vragen wij 
Voor deze dynamische, uitvoerende functie op MBO+-niveau zoeken we een innovatieve en creatieve 
collega met een stabiele persoonlijkheid en goed organisatievermogen. Je hebt ervaring met het uitvoeren 
van projecten en samenwerken zit in je bloed. Jouw enthousiasme overtuigt en inspireert anderen.  
Uiteraard ben je communicatief (mondeling en schriftelijk) en contactueel sterk en weet je de weg te vinden 
in de digitale wereld. 



Wat bieden wij?  
Een veelzijdige functie in een dynamische werkomgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf verder te 
ontwikkelen. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden we een salaris van maximaal € 2.733,- per maand 
op basis van 36 uur per week, volgens schaal 5 van de CAO Openbare Bibliotheken. Je werkt op locatie 
(Eersel, Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden) en jouw werktijden spreken we in overleg af (voorkeur 
voor in ieder geval woensdag of donderdag). De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar 
en betreft 15 uur per week. 

Enthousiast?  
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan direct. Je kunt je sollicitatie tot vrijdag 12 maart 
2021 per e-mail richten aan Bibliotheek de Kempen, t.a.v. Macha Mathijssen via secretariaat@bibliotheek-
dekempen.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Macha Mathijssen, telefoonnummer 06-3359 0936.  
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 22 maart 2021.
Het gebruik van social media bij het zoeken naar informatie over de kandidaten kan toegepast worden. 

Wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.


