
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature junior projectleider  

communicatie (m/v/x) 
Voor 20 uur per week 

 

Wil jij samen met ons werken aan de toekomst van digitale techniek in 
Drenthe? Heb jij oog voor communicatie richting jongeren én vanuit  
jongeren? Deel jij graag je vakkennis en je enthousiasme? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  
 
Wij zijn HQ-6 
HQ-6 is de gloednieuwe, futuristisch ogende eWerkplaats met een  
opvallende greenscreen-room en een labruimte. HQ-6 is gehuisvest in de 
Bibliotheek Hoogeveen en is gericht op jongeren vanaf 14 jaar. Naast een 
plek waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen, kan HQ-6 voor jongeren 
ook een (digitale) plek zijn om elkaar te ontmoeten. Ze worden zich      
bewust van wie ze zijn en tevens van hun skills en creativiteit. Vanuit 
daaruit kunnen mooie dingen worden gebouwd. 
 
De lancering en sterke positionering van HQ-6 in het eerste jaar na de 
opening is cruciaal voor de bekendheid, aantrekkingskracht en             
toegankelijkheid van HQ-6, en dus ook voor een financieel gezond en 
duurzaam exploitatiemodel. Tegelijkertijd is er extra inzet nodig om een 
groep vrijwilligers en Young Talents te werven, die op den duur veel van 
de uitvoerende werkzaamheden in HQ-6 op zich zullen nemen. Dit model 
wordt gehanteerd, met succes, op andere makersplaatsen in het land. 
Opbouw en inzet van een netwerk in het bedrijfsleven en het onderwijs is 
een cruciale succesfactor. 
 
Als team zoeken we een ondernemende projectleider die de bestaande 
communicatiestrategie kan implementeren en de (toekomstige) redactie 
kan werven en trainen.  
 
Hoe ziet jouw werk eruit? 
Je gaat aan de slag met het invullen van de website, de sociale            
mediakanalen en het werven en opleiden van vrijwilligers en Young     
Talents. Een selectie van betaalde krachten van de Bibliotheek wordt ook 
lid van de redactie. Als functioneel leidinggevende werk je op                
gelijkwaardige voet mee in het team. Je coacht, ondersteunt en faciliteert 
het team in de uitvoering. 
 
Daarnaast zorg je voor opbouw en/of activeren van een netwerk in het 
plaatselijke/regionale bedrijfsleven en het onderwijs. 
 
Je bewaakt de financiële en kwalitatieve kaders en bent verantwoordelijk 
voor het halen van de doelstellingen hiervan. Je bent aanspreekpunt voor 
de directie. Je houdt de directie op de hoogte van de ontwikkelingen en 
de resultaten van het team. 
 
Je gebruikt jouw (externe) netwerk om verbindingen te leggen en steeds 
weer de maatschappelijke meerwaarde van HQ-6 te onderstrepen en te 
vergroten. Je ziet en benut kansen om HQ-6 als merk stevig in               
Hoogeveen en Drenthe neer te zetten en zoekt actief samenwerkingen 
op. In de dwarsdoornede van de stad weet je onze doelgroep te bereiken 
en uit te breiden.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben jij? 
Jij bent energiek, werkt gestructureerd en houdt zicht op lopende zaken. 
Zo zorg je voor een efficiënt werkproces. 
 
Je inspireert door creatief te denken. Jouw oplossingen verrassen doordat 
ze niet altijd voor de hand liggen of volgens het boekje zijn. 

Je coacht en stimuleert het team door ons mee te nemen in jouw kennis 
en manier van werken, door het geven van eerlijke feedback en door zelf 
ook uitdagingen aan te gaan samen met het team. Je laat je ervaring op 
marketing- en communicatiegebied voor zich spreken zonder de ander uit 
het oog te verliezen. Je voelt je net zo thuis op de werkvloer als in de   
directiekamer. 

Je hebt binding of affiniteit met Hoogeveen en idealiter een relevant     
netwerk, bijvoorbeeld onder de doelgroep. Een goed verhaal 
rolt gemakkelijk uit jouw pen en je weet bij de verschillende doelgroepen 
de juiste toon te treffen. Met jouw enthousiasme weet je het verhaal van 
HQ-6 boeiend te over te brengen, of dat nou op een verjaardag of bij een 
potentiële financier is!  
 
Wat bieden we jou? 
HQ-6 / de Bibliotheek Hoogeveen is een informele organisatie waar     
nieuwe medewerkers enthousiast ontvangen worden. We bieden een  
arbeidsovereenkomst van 20 uur per week op projectbasis voor één 
jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Openbare Bibliotheken.  
 
Het betreft functieprofiel Projectleider junior dat bij aanvang is                
gewaardeerd in schaal 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder    
andere een Bibliotheekabonnement en een eindejaarsuitkering.        
Thuiswerken voor maximaal 1/3 van de tijd wordt aangemoedigd, tegen 
een vergoeding van € 2 per dag.  
 
Hoe kun je solliciteren? 
Stuur je motivatiebrief/filmpje/presentatie en cv t.a.v. Raquel García-van 
der Walle uiterlijk 1 oktober 2021 naar r.garcia@bibliotheekhoogeveen.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel dat het gaat over de vacature junior       
projectleider HQ-6.  
 
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature, neem dan contact op 
met Raquel. 


