Graafschap
bibliotheken is er
voor de persoonlijke
ontwikkeling van burgers
en voor het verbeteren van
maatschappelijke kansen.
Alle inwoners, jong en oud(er), van de
gemeenten Lochem en Zutphen zijn bij
ons welkom om te lezen, te leren en elkaar
te ontmoeten. In onze bibliotheken in
Zutphen, Warnsveld, Lochem en Gorssel
kunnen mensen hun kennis en verbeeldingskracht vergroten, zichzelf ontwikkelen en
hun horizon verbreden.
Voor meer informatie over de
Graafschap bibliotheken:
Bekijk onze website.

Samen bouwen
aan de Bibliotheek
van de Toekomst
in de gemeenten
Zutphen en Lochem.

DIRECTEUR/BESTUURDER
UITDAGING

De Graafschap bibliotheken staat voor een belangrijke maatschappelijkculturele taak. Om deze taak in een periode van grote financiële druk, te
kunnen blijven vervullen en de positie in de maatschappelijke dienstverlening te verstevigen is de opgave waar de Graafschap bibliotheken nu
voor staan het heruitvinden van het concept “bibliotheek” en daarbij
passende alternatieve financiering. Dit in een proces waarbij burgers in al
hun diversiteit en behoeften worden betrokken.

PROFIEL

Voor deze belangrijke uitdaging zoeken wij een Directeur/Bestuurder:
• U wordt verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren en concreet
vormgeven van de kerntaak van de bibliotheken in de nieuwe context,
eindverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van Stichting
Graafschap bibliotheken.
• U denkt vanuit win-win, bent een krachtige inspirator, verbinder en
maatschappelijk ondernemer. U denkt in mogelijkheden en kent het
culturele en gemeentelijke speelveld.
• U gaat vaardig om met participatieprocessen, weet te organiseren en
kan volop in de wind functioneren, bent in staat om veranderingen te
begeleiden en dagelijkse bedrijfsvoering effectief te organiseren.
• U bent flexibel en kunt snel schakelen tussen strategische en
operationele taken.
U heeft een WO werk- en denkniveau, bent financieel goed onderlegd en
hebt aantoonbare affiniteit met het bibliotheekwezen. U weet welke
thema’s er spelen in de bibliotheekwereld en de veranderde rol van de
bibliotheek daarin.
U beschikt over meerdere jaren ervaring in een relevante leidinggevende
positie. Als leidinggevende bent u een sociale persoonlijkheid die het beste
uit diverse groepen medewerkers kan en wil halen door hen te motiveren
en te stimuleren in een veranderende werkomgeving.
U bent in staat om snel een positie in Zutphen en Lochem op te bouwen.
U weet met relevante partijen en netwerken samenwerking en verbinding
te creëren. U bent het boegbeeld van de bibliotheken in Zutphen en Lochem,
betrokken en trots en weet dit uit te dragen in woord en gedrag. U heeft
visie en ziet mogelijkheden om kansen te benutten. U durft daarbij risico’s
te nemen en weet anderen te overtuigen.

PROCEDURE

Herkent u zich in dit profiel, stuur dan uw videosollicitatie met een pitch
van maximaal twee minuten, waarin u laat zien wat uw visie is op de
toekomst van de Graafschap bibliotheken. Wij zien uw reactie graag voor
1 december a.s. tegemoet.
Daarnaast lezen we graag uw up-to-date LinkedIn-profiel.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Alle sollicitaties
worden vertrouwelijk behandeld.
U kunt uw videopitch en URL/link van uw LinkedIn profiel sturen naar Frank
van der Linden, lid van de Raad van Toezicht via mail: frank@zync.eu.
Voor meer informatie kunt u bellen met Martin Langbroek, voorzitter van
de Raad van Toezicht (0651195202) of met
Frank van der Linden (0630710508).

