Jongeren laten zien dat
lezen heel leuk kan zijn en zo
laaggeletterdheid voorkomen.
Dat is waar we voor gaan als
Bibliotheek! Om die ambitie waar
te maken willen wij op korte
termijn ons team versterken met
een enthousiaste en gedreven:

Vacature

LEES- EN MEDIACONSULENT VO / MBO
Ten behoeve van de uitvoer van Taalplan
Achtkarspelen. 24 uur per week voor 2 jaar.

Het niet goed kunnen schrijven van een sollicitatiebrief,
lezen van etiketten of herkennen van nepnieuws of
phishing; het zijn problemen die ontstaan wanneer je
je taalniveau en mediawijsheid in je jonge jaren niet
genoeg ontwikkelt. Wanneer het jouw drijfveer is om een
wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren te
leveren, wacht je een mooie uitdaging als leesconsulent VO!
Het is belangrijk om als lees- en mediaconsulent goed
zelfstandig te kunnen werken en ondernemend te zijn.
Omdat jij degene bent die de Bibliotheek vertegenwoordigt
op school, horen we graag jouw ideeën over hoe je
de leerlingen enthousiast krijgt voor lezen en voor de
bibliotheek. We zien graag dat je de samenwerking zoekt
met de andere leesconsulenten en bibliotheekmedewerkers
in Achtkarspelen.

Wat ga je doen?
Je gaat de doelen uit het Taalplan Achtkarspelen realiseren.
Samen met docenten, mediathecarissen en leerlingen zorg
je voor een actuele en passende collectie. Je zet je brede
kennis van jeugdliteratuur, waaronder Young Adult, in
om de leesbevordering op de scholen uit te bouwen. Voor
docenten, locatiedirecties en mediathecarissen ben jij
hét aanspreekpunt voor het leesbeleid. Daarnaast ga je
in overleg met de scholen leesbevorderende activiteiten
organiseren zoals een schrijversbezoek of deelname aan
een landelijke campagne.

Waar ga je werken?
Je gaat deel uitmaken van het integrale team Achtkarspelen
dat bestaat uit vijf bibliotheekmedewerkers en vier
leesconsulenten. Het zelforganiserende team houdt
zich bezig met het realiseren van de doelen op de
aandachtsgebieden basisvaardigheden, jeugd & onderwijs,
digitale geletterdheid en klassieke bibliotheek. Bibliotheken
Noord Fryslân heeft in deze gemeente twee vestigingen:
Buitenpost en Surhuisterveen.

Bibliotheken Noord Fryslân doet al lang veel meer dan alleen
boeken uitlenen. We zetten ons in voor een samenleving
waarin iedereen mee kan doen en de kans krijgt om te leren,
te ontmoeten, geïnspireerd te raken en te groeien. We hoeven
niet de beste bibliotheek te zijn maar willen wel de meeste
mensen bereiken.

Onze ideale kandidaat heeft
• Een passende en afgeronde opleiding op minimaal MBO-4
niveau. Bijvoorbeeld in de richting van jeugd of onderwijs.
• Aantoonbare didactische vaardigheden. Omdat je
geïnteresseerd bent in het vak lees-mediaconsulent,
ben je ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen
rondom leesbevordering, mediawijsheid en lesmethodes.
• Kennis en enthousiasme voor jeugdliteratuur.
• Eigenschappen zoals enthousiasme, nieuwsgierigheid,
teamspirit en resultaatgerichtheid. Ook ben je digitaal vaardig.
• Netwerk skills. Je kunt goed contacten leggen én onderhouden
en kunt meerdere balletjes tegelijk in de lucht te houden. Je
kunt goed zelfstandig werken.
• De beschikking over eigen vervoer.
• Is flexibel, we kunnen je vragen flexibel te zijn in je werkrooster.

Wat bieden wij?
Er mag natuurlijk wat tegenover staan. Je komt daarom terecht in
schaal 7 of 8 van de CAO Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie:
schaal 7 (min. € 2.385,- / max. € 3.162,-) of 8 (min. € 2.804,- / max.
€ 3.593,-) bruto per maand bij 36 uur, salarisschaal 01-01-2021.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring. De functie is voor de periode
van maximaal 2 jaar. Omdat je veel in de scholen werkt, ben
je slechts deels op kantoor in Buitenpost of Surhuisterveen. Je
werkplekken en werkrooster stellen we in overleg vast.
Herken jij je in het omschreven profiel? Dan is
Bibliotheken Noord Fryslân op zoek naar jou!
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met
Doetie de Jager, domeinspecialist Jeugd & Onderwijs,
06 51352194, d.dejager@bnfrl.nl.
Mail jouw motivatie en curriculum voor 26 mei naar:
solliciteren@bnfrl.nl o.v.v. vacature VO Achtkarspelen.
De gesprekken zijn gepland op 1 juni.

