Bibliotheek Rijn en Venen is een innovatieve organisatie, waarbij inspiratie, kennis en
persoonlijke groei van inwoners speerpunten zijn. Onze Bibliotheek verrijkt iedereen door
middel van vrije toegang tot informatie, kennis, taal en cultuur. Het is een uitnodigende
ontmoetingsplek, zowel fysiek als online, waar je graag verblijft, waar je je verbindt en
plezier maakt. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude-Dorp en de daarbij behorende kernen.
Wij zoeken voor de Unit Educatie een:

Leesmediaconsulent
voor 20 uur per week

Iets voor jou?
 Je bevordert de leesontwikkeling en het leesplezier van kinderen op school en in
de Bibliotheek. Dit doe je vanuit je passie voor lezen en jeugdliteratuur en vanuit
up-to-date kennis op het gebied van nieuwe media en 21e eeuwse vaardigheden.
 Je vertegenwoordigt de Bibliotheek bij scholen. Je geeft groepslessen aan
kinderen, inspireert docenten en ondersteunt scholen bij het maken en uitvoeren
van een lees- en mediabeleid.
 Je maakt tijdens groepsbezoeken, op school of in de Bibliotheek, leerlingen en
leerkrachten enthousiast over lezen, informatievaardigheden en het eLAB®.
 Je levert vanuit je expertise en signalen uit het veld een actieve bijdrage aan
zowel productontwikkeling als aan beleidsvoorbereiding binnen de Bibliotheek.
 Je pakt kansen voor extra dienstverlening bij bestaande en nieuwe klanten.
 Je geeft, samen met collega’s, vorm aan campagnes, zoals de Nationale
voorleeswedstrijd, de Kinderboekenweek en de Week van de Mediawijsheid.
 Je bent onze ambassadeur bij partners en voert gezamenlijke activiteiten uit.
Jij hebt
 Ervaring als Leesmediaconsulent en een HBO-werk- en denkniveau.
 Kennis van en enthousiasme voor jeugdliteratuur en 21 e eeuwse vaardigheden.
 Ondernemerschap, nieuwsgierigheid, creativiteit en teamspirit.
 Een flexibele instelling en je kunt goed zelfstandig werken.
 Projectmatige en beleidsmatige ervaring.
 Een goede mondelinge en schriftelijke presentatie.
 Je beschikt over eigen vervoer en je kunt in ieder geval op woensdagen werken.
Je wilt bij ons werken, omdat
 Wij een grote maatschappelijke ambitie hebben, die jij natuurlijk met ons deelt.
 Je enthousiast bent om de verbindende schakel te zijn tussen onze Bibliotheek en
onderwijsinstellingen.
 Je volop de ruimte krijgt voor je passie en je ideeën.
 Je een passend salaris krijgt in schaal 7 (CAO Openbare Bibliotheken). Doorgroei
is mogelijk naar schaal 8. Heb je aantoonbare ervaring met beleidsvoorbereiding
en projectmatig werken, dan is het mogelijk om direct in schaal 8 in te stromen.
In eerste instantie bieden we je een jaarcontract aan met uitzicht op verlenging.
Interesse?
Stuur je brief en CV uiterlijk op 22 april naar: vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl t.a.v.
Liselot Huisman, Unitleider Educatie. Als je eerst nog wat meer informatie wilt, dan kun
je een mail sturen naar L.Huisman@Bibliotheekrijnenvenen.nl. De eerste gesprekken
vinden plaats op maandag 6 mei.

