Rozet is hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als
bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

In 2017 jaar hebben Rozet, de Bibliotheek en Kunstbedrijf Arnhem een gezamenlijk strategisch beleidsplan
ontwikkeld. We werken intensief samen en willen in 2020 de “Springplank voor de stad” zijn op de terreinen taal,
kunst en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren samenwerken en vanuit
inhoudelijke expertise uitvoering geven om van nog meer waarde te zijn voor de stad Arnhem. Rozet is meer dan
het prachtige gebouw in de binnenstad. Rozet heeft drie fysieke locaties, een mobiele locatie en we zijn actief in
de wijken waar we met ons aanbod iedere Arnhemmer de mogelijkheid willen bieden te groeien.
Rozet Onderwijs versterkt de persoonlijke en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren met de kracht van
taal, kunst en erfgoed. Als partner van alle onderwijsinstellingen in Arnhem leveren we hieraan een bijdrage. Rozet
Onderwijs adviseert, ontwikkelt en biedt uiteenlopende diensten vanuit de vraag van het onderwijs en speelt in op
de ontwikkelingen in de samenleving. Om verder vorm en inhoud te geven aan taaleducatie en mediawijsheid en
deze te verbinden met kunst en cultuur zoeken wij een

Teamlid Mediawijsheid/Taaleducatie (literatuur en lezen PO en VO)
0,9 fte
GEZOCHT
In deze nieuwe rol weet je wat mediawijsheid inhoudt en ben je trekker van dit domein binnen Rozet Onderwijs.
Je bent expert in taaleducatie, mediawijsheid en je weet ondernemerschap in te zetten om de dienstverlening van
Rozet op gang te brengen en uit te voeren. Dit doe je o.a. door leerlijnen te ontwikkelen voor het primair- en
voortgezet onderwijs, je in te zetten binnen lees- en taaleducatie en daarmee een bijdrage te leveren aan de
preventie van laaggeletterdheid. Met projecten maak jij je sterk voor de taal- en leesontwikkeling van kinderen en
jongeren.
DNA
Verbindingen aangaan, netwerken, lef en creativiteit zijn kenmerken van jouw profiel. Jij bent een teamspeler en
samenwerking is voor jou vanzelfsprekend. Verder weet je met ons vorm en inhoud te geven aan samen groeien
en herken je jezelf in het volgende profiel:










Hbo/WO werk- en denkniveau richting Nederlands, Journalistiek of gelijkwaardig;
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied mediawijsheid;
Creatief en taalgevoelig;
Interesse in cultuur;
Een eigen visie op onderwijs en je begrijpt de taal van het onderwijs;
Daadkrachtig en resultaatgericht;
Integer en toegankelijk;
Communicatief sterk, zowel in woord als geschrift
Verbeeldingskracht

BELONING
Een nieuwe functie met veel ruimte voor eigen inbreng in een organisatie die volop in beweging is. We gaan een
arbeidsovereenkomst aan voor de duur van één jaar op basis van schaal 7 cao Openbare Bibliotheken.
REACTIE
Meer weten over deze functie? Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Charlotte Hegeman, Manager
Rozet Onderwijs. Zij is bereikbaar op 06 57 78 09 08 of per email op charlotte.hegeman@kunstbedrijfarnhem.nl
Je sollicitatie met motivatiebrief en CV stuur je voor 1 oktober aanstaande naar j.wigerink@rozet.nl. Wij kijken
uit naar je reactie!
Gesprekken hebben wij gepland op donderdag 4 oktober aanstaande.

