Leesmediaconsulent
Voor- en vroegschoolse educatie
voor 16 uur per week
Heb jij een passie voor kinderliteratuur? Ben je vanuit je vak bezig met leesbevordering
voor kinderen? Wil je je kennis en vaardigheden inzetten om kinderopvangorganisaties
van tools voor leesbevordering te voorzien? Om pedagogisch medewerkers te trainen en
te inspireren om leesbevordering ook in hun organisatie in te zetten? Dan zijn we op zoek
naar jou! Het eerste jaar ondersteun je onze VVE-specialist en word je door haar
opgeleid om zelf de VVE-specialist te worden binnen ons team Educatie. Pak je kans!
Wat ga je doen?
 Samen met de VVE-specialist ontwikkel je leesbevorderingsprojecten voor de
doelgroep 0 – 6 jaar. Je maakt ook de projectkisten hiervoor.
 Het project Boekstart pak je ook samen met de VVE-specialist op. Je kijkt hoe
Boekstart nog beter ingezet kan worden binnen onze vestigingen en in de
kinderopvang. Je zorgt dat Boekstart een goed lopend en zichtbaar onderdeel van
onze dienstverlening is en blijft. Je maakt deelnemende organisaties enthousiast voor
Boekstart en je begeleidt ze bij de implementatie.
 Jaarlijks stel je alle voor- en vroegschoolse Boekenpret-collecties samen. Je koopt
nieuwe titels en zorgt dat de bestellingen voor de PeuterStart-locaties en scholen
gedaan worden. Je houdt het overzicht over de collecties en je roostert de collecties
in voor alle deelnemende PeuterStart-locaties en kleuterklassen. Je ondersteunt
vrijwilligers bij het controleren en klaarzetten van Boekenpret-collecties.
 Je volgt de cursus ‘Train de Trainer Voorleescoördinator’ en organiseert aansluitend
de training en de netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers.
 Je wordt onze ambassadeur bij kinderopvangorganisaties.
Wat breng je mee?
 Ervaring met het werken met jonge kinderen;
 Kennis van en enthousiasme voor jeugdliteratuur;
 Ondernemerschap, nieuwsgierigheid, creativiteit en teamspirit;
 Een flexibele instelling en je kunt goed zelfstandig werken;
 Projectmatige en beleidsmatige ervaring;
 Een goede mondelinge en schriftelijke presentatie;
 De beschikking over eigen vervoer.
Je wilt bij ons werken, omdat
 Wij een grote maatschappelijke ambitie hebben, die jij natuurlijk deelt.
 Je heel enthousiast bent om de verbinder te zijn tussen onze Bibliotheek en
kinderopvangorganisaties. Met volop ruimte voor je passie en ideeën.
 Je een passend salaris van ons krijgt in schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken.
In eerste instantie bieden we je een jaarcontract aan.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 18 maart naar vacature@bibliotheekrijnenvenen.nl
t.a.v. Monique Baggen, unitleider Educatie.
Bibliotheek Rijn en Venen
Wij zijn een verbindende Bibliotheek voor de inwoners en organisaties in de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude. Onze 10
vestigingen zijn een uitnodigende ontmoetingsplek met toegang tot informatie, kennis,
taal en cultuur. Een plek waar je graag komt, je verbindt en plezier maakt. Inspiratie,
kennis en persoonlijke groei van inwoners zijn speerpunten.

