De Bibliotheek Oosterschelde zoekt een enthousiaste

Leesconsulent
voor een reformatorische basisschool
Voor 8 uur per week per 22 februari
met mogelijkheid tot een aanstelling op andere scholen

Breng jij je liefde voor lezen over op kinderen en professionals?
Wegens zwangerschapsverlof zijn wij voor de periode februari-juli 2021 op zoek naar een
enthousiaste en gedreven Leesconsulent. Heb jij ervaring in het werken met kinderen en
vind je het geweldig om je passie voor lezen over te brengen? Hou je van resultaatgericht
werken en denk je in mogelijkheden? Dan zijn we op zoek naar jou!

De Bibliotheek Oosterschelde
verzorgt het openbare
bibliotheekwerk voor meer
dan 150.000 inwoners van de
gemeenten Borsele, Goes,
Kapelle, Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland en
Tholen. Samen met het
primair en voortgezet
onderwijs, kinderopvang en
GGD bereiken we op meer
dan 80 locaties binnen en
buiten de Bibliotheek
kinderen van 0-18 jaar,
professionals en ouders.
In de Bibliotheek Oosterschelde
leveren meer dan 60
medewerkers op meer dan 32
locaties dagelijks hun bijdrage
aan de dienstverlening van
ruim 34.000 klanten. In de
dienstverlening staan educatie,
informatie en cultuur centraal.
Klantgericht werken en
kwaliteit zijn kernwoorden in
de Bibliotheek Oosterschelde.

Wat ga je doen?
De Leesconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen de basisschool. Je
stimuleert en enthousiasmeert leerkrachten, kinderen en ouders op het gebied van lezen,
leesplezier en mediawijsheid. Je adviseert de instelling op het gebied van de bouwstenen
van ‘de Bibliotheek op school’ zoals het beleid voor leesbevordering, het Leesplan, de
activiteiten en de monitor. De Leesconsulent voert (digitale) activiteiten uit op het gebied
van leesbevordering en mediawijsheid en ontwikkelt kennis en vaardigheden binnen het
vakgebied.
Wat verwachten we van jou?
- Je hebt HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
- Je hebt ervaring in het werken met kinderen, bij voorkeur in het reformatorisch
onderwijs.
- Je hebt goede didactische, pedagogische en digitale vaardigheden.
- Je hebt aantoonbare brede interesse in en kennis van jeugdliteratuur en
leesbevordering, educatie en mediawijsheid.
- Je bent ervaren in projectmatig werken, kunt uitstekend plannen en bent stressbestendig.
- Je hebt basiskennis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto.
Gevraagde competenties
- Samenwerken en flexibiliteit: actief bijdragen om samen met anderen resultaten en
organisatiedoelstellingen te bereiken.
- Zelfstandigheid, plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten
bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven.
- Klantgerichtheid en omgevingsbewust: herkennen van behoeften en belangen en
hiernaar handelen.
- Resultaatgericht en pro-activiteit: neemt actief maatregelen om de gang van zaken te
beïnvloeden, signaleert kansen en handelt daarnaar.
- Lerend vermogen en communicatieve vaardigheden: nieuwe informatie in de dagelijkse
praktijk toepassen
Wat bieden wij?
- Een tijdelijk contract voor 8 uur (je werkt 9,4 uur per week en bent in de schoolvakanties
vrij) met een mogelijkheid tot verlenging van je werkzaamheden als Leesconsulent op
andere scholen.
- Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris € 2271.- tot € 3010.-,
schaal 7 in de CAO Openbare Bibliotheken 2019.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding en een bibliotheekabonnement.
- Werken in een fijn en deskundig team met leuke collega’s.
Wil je meer weten en reageren?
Neem contact op met Heidi Tolhoek-de Jonge, Teamleider Jeugdeducatie, 0650578678, h.dejonge@bibliotheekoosterschelde.nl of kijk op
www.debibliotheekopschool.nl
Reageren kan door je motivatie en CV uiterlijk dinsdag 26 januari a.s. naar:
secretariaat@bibliotheekoosterschelde.nl o.v.v. Vacature Leesconsulent. De gesprekken
vinden plaats op maandag 1 februari a.s. in Goes of via Microsoft Teams.

