
VACATURE 

 

 
 
Bibliotheek Hilversum        
verzorgt het openbare       
bibliotheekwerk voor alle  
inwoners van Hilversum,  
vanuit een centrale vestiging 
en een servicepunt dat is   
gevestigd in wijkcentrum   
Lopes Dias.  
 
Bibliotheek Hilversum is een 
brede maatschappelijke    
organisatie van en voor de 
lokale samenleving.           
Met programma’s en          
activiteiten op het gebied van 
media maken, media gebrui-
ken, ontmoeten & verbinden 
en een leven lang leren.   
 
Inspireren, informeren en 
participeren zijn voor onze 
bibliotheek belangrijke      
pijlers.  
 
Tot onze relaties behoren 
niet alleen de bezoekers die 
we dagelijks in groten getale 
ontvangen, maar zeker ook 
de scholen.  
 
Zowel in het voorschools-, 
primair-, als het voortgezet 
onderwijs is Bibliotheek     
Hilversum aanwezig als    
educatieve partner op        
uitvoerend, adviserend en 
beleidsmatig niveau.  

Wij willen graag in contact komen met kandidaten voor de vacature van:  

Lees- en mediaconsulent m/v 
voor 24 uur per week 

 

Als lees- en mediaconsulent ben je de verbinder tussen de bibliotheek en het onderwijs. We zoeken een stevige en 

enthousiaste collega die met scholen aan de slag gaat om de taal-, lees- en mediaontwikkeling van de leerlingen te 

bevorderen.  

Wat ga je doen? 

• Je adviseert en inspireert leerkrachten en directies bij de uitvoering van het lees-, taal– en mediaplan dat in 

samenwerking met de school is opgesteld 

• Je ondersteunt, enthousiasmeert en begeleidt de leerkrachten bij lees– en media-activiteiten en stimuleert 

kinderen  en hun ouders tot het krijgen van plezier in lezen en vaardigheden in het omgaan met media 

• Je organiseert en voert activiteiten uit op het gebied van lezen en mediawijsheid  

Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt goede didactische en pedagogische kwaliteiten 

• Je hebt brede interesse in en kennis van jeugdliteratuur, leesbevordering en mediawijsheid 

• Affiniteit met digitale media en je bent digitaal vaardig 

• Je bent organisatorisch sterk, flexibel en stressbestendig 

• Beschikt over MBO+ werk– en denkniveau 

Gevraagde Competenties 

• Je kunt zelfstandig werken, maar weet wat samenwerken is 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

• Je kunt goed plannen en organiseren 

• Je bent ondernemend en creatief 

• Je beschikt over netwerkvaardigheden en overtuigingskracht 

Wat bieden wij? 

• Werken in een enthousiast en deskundig team 

• Een zinvolle en afwisselende functie met ruimte voor initiatief 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Openbare Bibliotheken 

• Het betreft een aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging 

• Salaris op basis van schaal 6/7 van de CAO Openbare Bibliotheken (min. € 2.293,- en max. € 3.226,- bruto per 

maand bij een werkweek van 36 uur); inschaling is afhankelijke van kennis en ervaring 

• Een eindejaarsuitkering van 3,25% 

• Gratis lidmaatschap van de bibliotheek gedurende het dienstverband 

 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Annelien, Charlotte of Mirjam van de afdeling Educatie 

via 035-6212942 of mail naar educatie@bibliotheekhilversum.nl 

We maken graag kennis met jou: 

Stuur je brief met motivatie en je recente cv uiterlijk 7 november 2022 naar Ranka Ivkovic, personeelsfunctionaris: 

r.ivkovic@bibliotheekhilversum.nl 

mailto:educatie@bibliotheekhilversum.nl
mailto:r.ivkovic@bibliotheekhilversum.nl

