VACATURE

Hart voor de bibliotheek én het
onderwijs? Wij zoeken een:

Reageer voor
30 juni 2022

LEES- EN
MEDIACONSULENT
Voor de gemeente Noardeast-Fryslân
en Dantumadiel // Per 1 september

20-24 uur
per week

Dit zijn wij

Onze ideale kandidaat:

Wij zijn Bibliotheken Noord Fryslân en wij doen 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. En daar kun je natuurlijk niet
vroeg genoeg mee beginnen. Daarom werken we
intensief samen met het onderwijs. Onze lees- en
mediaconsulenten zijn het gezicht van de bibliotheek
binnen het onderwijs. Iets voor jou? We zoeken
een lees- en mediaconsulent voor de doelgroep
0 tot 12 jaar voor de gemeenten NoardeastFryslân en Dantumadiel (20-24 uur).

• Heeft minimaal mbo+ denk- en werkniveau
• Heeft aantoonbare ervaring met de doelgroep
en het werken met groepen kinderen
• Heeft kennis van leesbevordering, jeugdliteratuur
en leermethodes van scholen
• Heeft kennis van vroeg- en voorschoolse
educatie en het basisonderwijs
• Heeft aantoonbare didactische vaardigheden
• Heeft basiskennis van media-educatie
• Heeft een open uitstraling, toont initiatief en heeft lef
• Is een netwerker, kan relaties onderhouden
en kan goed samenwerken
• Is flexibel inzetbaar en kan zelfstandig werken
• Is in bezit van rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer

Dit ga je doen
Jij wordt dus het gezicht van de bibliotheek, buiten de
bibliotheek. Je ondersteunt bijvoorbeeld leerkrachten
en pedagogisch medewerkers bij hun taal-, lees- en
mediabeleid. Maar je motiveert ook ouders op het
consultatiebureau om met hun baby te gaan lezen.
Je doet mee aan de gezinsaanpak om het doorgeven
van laaggeletterdheid in gezinnen te doorbreken.
En je maakt leerlingen nóg enthousiaster voor het lezen.
Je doet er eigenlijk alles aan om de taal- en digitale
vaardigheden van de bewoners van ons werkgebied
te verbeteren, door bij de basis te beginnen.

Dit heeft de Bibliotheek te bieden:
• Een veelzijdige, afwisselende baan bij een
maatschappelijk betrokken organisatie in beweging
• Werken in een betrokken team met leuke collega’s
• De ruimte om je verder te ontwikkelen
• Een contract voor de duur van twee jaar
• Maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken:
schaal 7 (min. € 2.385,- / max. € 3.162,- bruto per maand
bij 36 uur, salarisschaal 01-01-2021. Afhankelijk van
leeftijd en ervaring).

Meer weten en solliciteren?
Neem dan contact op met Doetie de Jager, specialist
jeugd en onderwijs, 06-51352194 (maandag tot en
met donderdag). Of mail je sollicitatie en curriculum
voor 30 juni naar solliciteren@bnfrl.nl o.v.v. vacature
Dantumadiel en Noardeast. De selectiegesprekken
zijn gepland op 4 en 8 juli 2022.

