Lees- mediaconsulent (12 uur p/w)
Bij Bibliotheek Losser

Aanvang dienstverband in overleg

Ben jij een stimulator voor leesplezier, mediawijsheid en collecties voor de scholen in onze regio?
Is lezen en leesbevordering je lust en je leven? Is jouw enthousiasme besmettelijk en neem jij docenten,
vrijwilligers, ouders en kinderen hierin mee? Zíe je de ontwikkelingen op leesgebied binnen de scholen, en
kun jij ze vertalen naar creatieve en concrete oplossingen? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen
Als Lees- mediaconsulent werk je intensief samen met de Educatiecoach en de scholen onder de noemer “de
Bibliotheek op school” (dBos). DBos is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheek
en scholen structureel, planmatig en opbrengstgericht samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering
en mediawijsheid. De Lees- mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek binnen de
basisschool. Je adviseert en ondersteunt de leerkrachten en vrijwilligers bij de uitvoering van het leesbeleid
en het activiteitenplan van de school. Samen met hen werk je aan:
• De implementatie, advisering en uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten en –projecten;
• Het mede ontwikkelen en uitvoeren van beleid en de advisering hierin naar scholen;
• Een aantrekkelijke (wissel)collectie op de scholen;
• Blijvende verbetering en vernieuwing van de dienstverlening.

Wij vragen
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Kennis van jeugdliteratuur, leesbevordering en media-educatie;
Kennis van en ervaring met het primair onderwijs;
Een goede mix van flair en lef;
Flexibiliteit, innovatief vermogen en resultaatgerichtheid;

In deze veranderende tijd houd jij het overzicht en weet je adequaat gebruik te maken van sociale media. Je
kunt goed schakelen tussen de gevarieerde werkzaamheden en hebt een initiatiefrijke en resultaatgerichte
mentaliteit van “getting things done”.

Wij bieden
•
•
•
•

Werken in een enthousiast team;
Informele, open en prettige werksfeer;
Marktcomform maandsalaris op basis van schaal 6 van de CAO Openbare Bibliotheken (inschaling
indicatief, afhankelijk van ervaring min. € 1.957,- en € 2.668,- bij 36 uren p.w.);
Doordat je zelf afspraken maakt met scholen, kun je je tijd redelijk flexibel indelen.

Waar ga je werken
Als Lees- mediaconsulent ga je aan de slag bij de Bibliotheek Losser. Je verzorgt samen met de
Educatiecoach de dienstverlening aan scholen in de gemeente Losser gericht op taal, leesbevordering en
literatuur. De veranderende samenwerking met het onderwijs en de snelle ontwikkelingen hierin vormen de
aanleiding voor deze vacature.
Rijnbrink
Je komt in dienst bij Rijnbrink. Wij zijn de provinciale serviceorganisatie voor de Bibliotheken in Gelderland
en Overijssel en bieden advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk
Bibliotheekwerk. Wij zijn werkgever voor 23 Bibliotheken in Overijssel en Gelderland.

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 30 april 2017 via work@rijnbrink.nl t.a.v. Ans Dijkhuijs o.v.v.
Vacature Leesconsulent Losser.
Wil je meer weten dan kun je Informatie inwinnen
(a.dijkhuijs@bibliotheeklosser.nl,
053
538
2137)
of
(yolanda.kerver@bibliotheeklosser.nl, 053 538 4711).

bij Ans
Yolanda

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 11 mei.

Dijkhuijs
Kerver

