
 

 VACATURE          Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar een enthousiaste  

Lees- en 
mediaconsulent 
Primair Onderwijs m/v 
Ziektevervanging voor maximaal 20 uur per week 

 
 

 
 
 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 
verzorgt het openbare 
Bibliotheekwerk voor de 
inwoners van de gemeenten 
Oostburg, Hulst en Terneuzen. 
Binnen ons team zijn 5 
leesconsulenten actief. Op de 
basisscholen werken we samen 
binnen de aanpak ‘de 
Bibliotheek op School’ . 
 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 
biedt meer dan het ter 
beschikking stellen van haar 
collectie. Wij geven een 
eigentijdse invulling aan de 
functies lezen, leren, informeren, 
ontmoeting, debat en cultuur. 
Dit doen wij voor en door de 
inwoners  van ons werkgebied. 
Wij zijn een 
samenwerkingspartner op het 
gebied van verbinden van  
mens en cultuur en altijd in 
beweging. 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

Als lees- en mediaconsulent (LMC) ben je de verbinder tussen de bibliotheek en de 
school. Je bevordert lezen en mediawijsheid voor de jeugd tot en met 12 jaar in én buiten 
de basisschool. 

• Je hebt brede interesse voor jeugdliteratuur, kinderen, onderwijs & educatie 
• Je faciliteert, organiseert en ondersteunt activiteiten op het gebied van lees-, 

taal- en informatievaardigheden 
• Je zorgt in samenspraak met de school voor een collectie die aansluit bij de 

behoeften en interesses van onderwijs en leerlingen  
• Je legt en onderhoudt contacten met interne en externe relaties 
• Je levert gegevens aan voor de monitor 

Profiel van de nieuwe medewerk(st)er 
• MBO+ werk- en denkniveau 
• Bij voorkeur in het bezit van het diploma Lees- en mediaconsulent 
• Kennis van het onderwijs tot en met 12 jaar 
• Kunnen omgaan met tablets, smartboards 
• Didactisch vaardig  
• Aantoonbare ervaring in het onderwijs of als LMC-consulent 
• In het bezit van rijbewijs B en de beschikking hebben over een auto 

Competenties 
Communicatief | Samenwerken | Klantgericht| Proactief | Netwerken |  
Plannen en Organiseren | Flexibel| Zelfstandig 
 
Wat biedt Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen?  

• Werken in een dynamisch team 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Openbare Bibliotheken 
• Het salaris bedraagt bij 36 uur per week minimaal € 2.139,--  en maximaal € 

3.010,-- bruto per maand 
• Een contract ten tijde van ziektevervanging voor maximaal 17 uur per week, 

waarbij je gedurende 40 weken van een kalenderjaar maximaal 20 uur inzetbaar 
bent 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering en 
een tariefvrij bibliotheekabonnement 

• Werkoverleg- en begeleiding 
 
Reageren? 
Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Marleen Lammens, 
hoofd educatieve dienstverlening, 0115 – 641543 
 
Mail vóór 1 december 2019 je brief met motivatie en je recente cv naar  
secretariaat@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 december 2019 


