Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten med
uppgift att arbeta med utvecklingsinsatser riktade till folkbiblioteken i de två länen. Vi är för
närvarande fyra verksamhetsutvecklare, en projektledare och en regionbibliotekschef men
vill bli fler.
Region Blekinge är administrativ huvudman för verksamheten som är lokaliserad i både
Blekinge och Kronoberg genom kontor i Växjö och Karlskrona.
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi
ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och
livserfarenhet.

Verksamhetsutvecklare för bibliotek, barn och unga 100 % vikariat.
Arbetet som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten innebär att
stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling vid folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.
Detta genom projekt- och processtöd, kompetensinsatser, handledning och konsultation,
omvärldsbevakning samt nätverksbyggande.
Den tidsbegränsade anställningen är ett vikariat för den verksamhetsutvecklare som arbetar
med barn- och ungaperspektivet på regional nivå i Blekinge och Kronoberg.
Prioriterade områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald och inkludering är allas vårt
ansvar, liksom bibliotekens prioriterade grupper.
Arbetsuppgifter
Arbetsområdena är kompetensutvecklingsinsatser för barnbibliotekspersonal på
kommunbiblioteken, nätverksträffar, handledning, omvärldsbevakning. Arbetet kräver både
god samarbetsförmåga men också självständighet och initiativförmåga. I arbetet ingår en hel
del resor i huvudsak i Blekinge och Kronoberg.
Du kommer att arbeta nära projektledaren för Språkstegen, vårt projekt inom Bokstart.
Kvalifikationer
Du ska ha en relevant högskoleexamen inom biblioteksområdet eller angränsande
ämnesområden som kultur eller pedagogik eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Intresse
av och goda kunskaper inom digitalisering och barns digitala vardag. Du ska ha erfarenhet
av att arbeta med barn och unga på bibliotek. Erfarenhet av handledande arbetssätt och
projektledning är ett plus. Goda språkkunskaper i främst engelska.
Du är drivande, engagerad och kommunikativ, pedagogisk, lyhörd, gillar att knyta kontakter
och har lätt att uttrycka dig både muntligt och skriftligt.
Du har intresse av att arbeta med såväl personliga som digitala möten, utvecklingsarbete
inom bibliotekssektorn, hur forskning och praktik kan mötas, omvärldsbevakning, webb och
sociala medier.
Vi erbjuder
Ett trevligt gäng med arbetskamrater, bra arbetsmiljö, ett nationellt nätverk av regionala
kollegor och utmanande arbetsuppgifter.

Körkort är ett krav.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är ett vikariat.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Anställningstid: 2018-01-01(eller efter överenskommelse) – 2018-12-31, med möjlighet till
förlängning.
Placering: Karlskrona
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av Kristina Hedberg, tfn 0455-321953 För mer information
om Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
www.biblioteksutveckling.se
Fackliga företrädare
Anna Förberg, SACO tfn 0455-32 21 46
Bibbi Svensson, Ledarna tfn 0455-32 21 40
Ansökan
Din ansökan med CV, löneanspråk och referenser sänder Du till kansli@regionblekinge.se
senast den 15 januari 2018.
Region Blekinge har tagit ställning i val av rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och
liknande.
Välkommen!

