
Vacature
Leesconsulent

( 32 uur )

Bibliotheek De Boekenberg en Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta slaan hun handen ineen
en zijn samen op zoek naar versterking!

Wij zijn samen op zoek
naar één leesconsulent (32 uur)

Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse 
Delta zetten zich samen in voor de doelgroep 0-18 jaar. 
Voor deze intensieve samenwerking zijn we op zoek naar 
een leesconsulent. Je vertegenwoordigt twee ambitieuze 
bibliotheken en hebt een groot en divers werkgebied op 
Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Als leesconsulent ben je in eerste instantie ‘het’
visitekaartje voor de bibliotheek op de basisscholen,
de kinderopvang en peuterspeelzalen. Op dit moment
zijn we gezamenlijk al succesvol met het programma
‘de Bibliotheek op school’ en brengen wij dagelijks veel
leesplezier en mediawijsheid op ruim 50 basisscholen
in ons werkgebied.
 
Wij zoeken een positief en open persoon, die het heerlijk 
vindt om de schakel te zijn binnen en buiten de Bibliotheek 
op school!

Als je blij wordt van:
• Veel en diverse activiteiten tegelijk doen
• Overzicht houden in een flexibele en steeds 

veranderende omgeving
• Het nemen van initiatieven en resultaten binnenhalen
• Het meenemen van docenten, ouders, vrijwilligers en 

kinderen in je enthousiasme om het lezen te bevorderen
• Creatieve en concrete oplossingen bedenken en het 

creëren van kansen
• Het gebruiken van social media in alles wat je doet

Aarzel dan niet en solliciteer naar deze baan met perspectief!

Wat de leesconsulent echt doet?
• Ondersteunt docenten, vrijwilligers en ouders in 

de bibliotheek op school
• Enthousiasmeert kinderen om actief te lezen
• Adviseert over media-educatie en lees- en 

taalbevorderingsactiviteiten, initieert en voert 
deze ook uit

• Beheert de collectie op school en zorgt dat deze 
uitdagend blijft en actief gebruikt wordt

• Blijft op de hoogte van actuele, culturele en 
maatschappelijke ontwikkelingen 

• Is een vraagbaak voor collega’s, inspireert en zorgt 
dat zijn of haar expertise maximaal benut wordt

• Zorgt ervoor dat alle activiteiten zichtbaar zijn voor 
het publiek en is het visitekaartje van de bibliotheek

• Ontwikkelt en voert ook algemene programma’s uit 
rondom de gebieden Educatie en Sociaal domein 

Wat vragen we van jou? 
• Je hebt een beroepsopleiding op hbo-niveau
• Je hebt aantoonbare brede interesse voor kinderen, 

onderwijs, educatie en het sociaal domein
• Je beschikt over basiskennis van leesbevordering, media-

educatie en de ontwikkelingspsychologie van het kind
• Je hebt interesse voor en kennis van jeugdliteratuur
• Je beschikt over goede didactische vaardigheden
• Je bent nieuwsgierig en ondernemend en denkt in 

oplossingen en kansen
• Je kunt veel ‘ballen’ in de lucht houden, je bent dus 

stressbestendig
• Je bent ICT-vaardig en loopt voorop in het gebruik van 

social media
• Je bent als leesconsulent veel onderweg, dus is het 

hebben van je rijbewijs B en eigen auto een voorwaarde

Wat bieden we jou?
• Werken in een ambitieuze en professionele werkomgeving 

met een goede werksfeer
• Ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief
• Een jaarcontract, salarisschaal 6/7, afhankelijk van 

ervaring
• Veel ontwikkel en doorgroeimogelijkheden
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een nieuwe 

laptop en telefoon
• Flexibele werktijden

Wil jij deze uitdagende baan? 
Reageer en stuur je CV plus motivatie vóór 12 oktober 2018 
naar sollicitiaties@deboekenberg.nl. 

Nieuwsgierig naar wie we zijn? 
Zoek ons dan op! Je kunt ons o.a. vinden op Facebook en
Instagram of op www.bzhd.nl en www.deboekenberg.nl. 
  
Vragen? 
Bel of mail naar: Eline Jansen, onderwijsspecialist bij Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta (06-31785092 / ejansen@bzhd.nl) 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


