Vanaf 1 januari 2019 is ’s-Hertogenbosch een nieuwe culturele en maatschappelijke
speler rijker. Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel bundelen
hun krachten en gaan officieel samen verder als één organisatie onder de naam Babel.
Babel is een platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen
ontplooien en willen (blijven) groeien. Thuis in de stad én in de regio is Babel er
voor iedereen: in de wijken en dorpen, op de scholen en aan Hinthamerstraat 72-74
in ’s-Hertogenbosch.
We zijn erg trots op onze bijzondere locatie in Vught: DePetrus, de voormalige
parochiekerk. In DePetrus werken de bibliotheek, Anders Bezig Zijn (ABZ), de
Wereldwinkel, het Vughts Museum en Welzijn Vught nauw samen en vormen ze
zo dé plek in Vught om te ontmoeten, te lezen, te werken, te spelen en te leren.
Deze unieke locatie – in april 2018 geopend - heeft inmiddels nationale en
internationale aandacht gekregen en de bibliotheek die in DePetrus huist is
genomineerd als Beste Bieb van 2019!
Voor de promotie van DePetrus zijn we per direct op zoek naar een ervaren
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Het promoten van DePetrus in al zijn facetten en met inzet van alle beschikbare
middelen en kanalen (website, social media, persberichten, nieuwsbrieven etc.);
Het onderhouden van goede contacten met lokale en bovenlokale pers;
Het coördineren en afstemmen van de PR-uitingen van de partners binnen
DePetrus;
Het plannen en communiceren van evenementen door het jaar heen.

Wij vragen een energiek persoon …
-

met HBO werk- en denkniveau op het gebied van C&M;
die kennis heeft van actuele ontwikkelingen op het gebied van C&M, nieuwe
media (en kennis van webdesign zou top zijn);
met een (pro)actieve instelling en het vermogen om zowel zelfstandig als binnen
een team te werken;
die kan samenwerken en communiceren met verschillende maatschappelijke en
educatieve organisaties en instellingen en die bij voorkeur in Vught woont en/of
supertrots is op DePetrus!

Wij bieden
Een hele mooie zelfstandige baan die je vooral op locatie - dus in de prachtige kerk gaat uitvoeren.
Je krijgt een dienstverband tot 31 december 2019 met mogelijkheid tot verlenging met
één jaar. De functie is ingedeeld in schaal 8 (max € 3420,-- bij een dienstverband van 36
uur), 8% vakantietoeslag, 3,25% eindejaarsuitkering, 180 vakantie-uren bij een
dienstverband van 36 uur en deelname aan het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
Solliciteren
Informatie over de functie kun je inwinnen bij Nicolien Govers, manager Communicatie
en Marketing, 06-30962003.
Mail een korte, pittige sollicitatiebrief met CV vóór 18 maart a.s. naar
specialistCenM@babeldenbosch.nl
Gesprekken
Het eerste kennismakingsgesprek zal plaatsvinden op donderdag 21 maart tussen 13.00
tot 16.00 uur of op maandag 25 maart tussen 15.00 tot 17.00 uur in DePetrus. Voor een
tweede gesprek maken we een aparte afspraak met jou.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

