Leesconsulent hbo/ Jeugdspecialist (24-32 uur p/w)
z.s.m. in de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
In eerste instantie voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste aanstelling.

“Als enthousiaste en verbindende leesexpert, ga jij denken en doen met elkaar verbinden” en
verbindende leesexpert” “Enthousiaste en verbindende leesexpert

Wat ga je doen
Als Leesconsulent werk je intensief samen met het onderwijs onder de noemer “de Bibliotheek op school” (dBos).
DBos is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheek en school structureel, planmatig en
opbrengstgericht samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Je adviseert en
ondersteunt je leerkrachten en vrijwilligers bij de uitvoering van het leesbeleid van de school. Samen met ons werk
je aan:

De implementatie, advisering en uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten en –projecten;

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en de advisering hierin naar scholen;

Verzorg je een aantrekkelijke collectie op de scholen;

Een blijvende verbetering en vernieuwing van de dienstverlening;

Een goede duurzame samenwerking tussen Bibliotheek, onderwijs en andere instellingen (waaronder
voorschoolse instellingen, culturele instellingen, het Taalpunt en de VoorleesExpress).
Als Jeugdspecialist:

Ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de doelgroep van 0-12 jaar;

Verzorg je de coördinatie van activiteiten rond bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Kinderjury,
voorleesuurtjes, Boekstart;

Bouw je aan de relatie en de samenwerking met onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen;

Zorg je voor de opvolging van regionaal en landelijk jeugdbeleid in bibliotheken.

Wij vragen









Hbo werk- en denkniveau (met lesbevoegdheid voor primair onderwijs of passende hbo-opleiding);
Ervaring in advisering in een soortgelijke functie;
Kennis van jeugdliteratuur, leesbevordering en media-educatie;
Kennis van en ervaring in het primair onderwijs;
Een goede mix van flair en lef;
In bezit van een rijbewijs en auto is vereist;
Flexibiliteit, innovatief vermogen en resultaatgerichtheid;
Daadkrachtige organisator en netwerker.

Daarnaast ben je ondernemend en weet je denken en doen met elkaar te verbinden. Je hebt de communicatieve
vaardigheden om een gesprekspartner te kunnen zijn op verschillende niveaus. En niet te vergeten: je hebt een hart
voor taal, lezen, mediawijsheid en onderwijs en kunt niet wachten je hiervoor in te zetten.

Wij bieden









Volop mogelijkheden voor ontwikkeling;
Werken in een enthousiast team;
Informele, open en prettige werksfeer;
Marktcomform salaris op basis van schaal 8 van de CAO Openbare Bibliotheken, (inschaling indicatief
afhankelijk van ervaring min. € 2.603,00 en max. € 3.336,00 bij 36 uren p.w.);
Goede secundaire voorwaarden;
Flexibel werken;
Goed dekkende reiskostenvergoeding;
Dienstverband voor bepaalde tijd van een jaar met zicht op een vaste aanstelling.

Waar ga je werken
Als Leesconsulent/Jeugdspecialist ga je aan de slag op de afdeling Educatie bij de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen.
Een Bibliotheek die volop in ontwikkeling is en veel samenwerkt met maatschappelijke partners. Je werkt hier in
een klein team met een informele werksfeer. Daardoor zijn de lijntjes kort en je zult dan ook een groot deel van je
werkzaamheden zelfstandig oppakken. Het team verzorgt de dienstverlening aan scholen en specifieke doelgroepen
gericht op taal, leesbevordering en literatuur.
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 03 september 2017 via work@rijnbrink.nl o.v.v. Vacature
Leesconsulent/Jeugdspecialist.
Wil je nog net iets meer weten, dan kun je Informatie over de functie inwinnen bij
Rijnbrink @Work, tel. 088 – 1970 360.
De eerste gesprekken vinden plaats op 11 september 2017, de vervolggesprekken op 13
september 2017.

