dbieb is een moderne bibliotheek met vijf vestigingen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. dbieb is
de meest openbare plek van stad en dorp waar je zonder drempel naar binnen kunt lopen.
Om inspiratie op te doen, om te lezen, te ontdekken, te leren of om mensen te ontmoeten. Wij zijn er
niet alleen voor onze trouwe leden; wij zijn er voor iedereen, van 0 tot 100, die zich wil blijven ontwikkelen.
Wij zoeken zo spoedig mogelijk voor het team onderwijs een:

leesconsulent/mediacoach m/v
voor 20 uur per week
Wat ga je doen?
Als leesconsulent/mediacoach maak je deel uit van het team onderwijs. Binnen de succesvolle
aanpak van de Bibliotheek op School werk je structureel samen met scholen aan leesbevordering,
taalontwikkeling en digitale geletterdheid van kinderen. Daarbij ondersteun, adviseer en faciliteer je
leescoördinatoren, leerkrachten en ouders. Je zorgt voor een aantrekkelijke collectie in de scholen, initieert
activiteiten rond leesbevordering, taalontwikkeling en digitale geletterdheid en voert deze uit. Als gezicht van
dbieb in de school ben je schakel tussen school, leescoördinator/contactpersoon en accountmanager
onderwijs. Daarnaast informeer en rapporteer je over ontwikkelingen en activiteiten binnen de Bibliotheek op
school.
Wat vragen wij?
Je hebt minimaal een relevante mbo4 opleiding gevolgd die gericht is op bibliotheek, kinderen, jeugd en/of
onderwijs. Je bent in het bezit van het certificaat Leesconsulent of je bent bereid hiervoor een opleiding te
volgen. Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring en kent de ontwikkelingen in het werkveld
kinderopvang en/of primair onderwijs. Je weet veel van jeugdliteratuur/leesbevordering en hebt aantoonbare
didactische vaardigheden. Je kunt uitstekend overweg met nieuwe media. Je bent klantgericht, representatief
en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je kunt goed samenwerken en bent flexibel. Je bent in het bezit
van het rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.
Wat bieden wij?
•
•
•
•

Werken bij een dynamische, ambitieuze organisatie met een brede maatschappelijke functie
Een veelzijdige, zelfstandige functie
Een enthousiast en betrokken team
Een tijdelijke functie voor de duur van een jaar met mogelijk verlenging.
De functie is gewaardeerd in schaal 7 van de cao Openbare Bibliotheken.

Meer weten of solliciteren?
Neem voor meer informatie over deze functie gerust contact op met John Schreurs, teamleider onderwijs,
via 058 -234 77 42 (maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur).
Solliciteren? Je kunt reageren tot en met vrijdag 8 juli. Mail je sollicitatie en CV naar vacature01@dbieb.nl
t.a.v. John Schreurs. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in dbieb Leeuwarden op woensdag 13 en
donderdag 14 juli.

