
VACATURE ADVISEUR EDUCATIE 0-18 JAAR (32-36 UUR)

De Bibliotheekbranche is volop in beweging. 
Bibliotheken zitten midden in de transitie 
richting maatschappelijke en educatieve 
samenwerkingsorganisaties. Het thema Jeugd en 
onderwijs staat hoog op de Innovatieagenda van 
Bibliotheken. Daarom hebben wij een uitdagende 
vacature voor een Adviseur Educatie 0-18 jaar 
voor 32-36 uur per week. Ga jij ervoor zorgen dat 
Bibliotheken een vruchtbare samenwerking aan 
kunnen gaan met kinderopvang en onderwijs?

IN DEZE FUNCTIE  
•  Adviseer je Bibliotheken over het aangaan van  

een structurele samenwerking met kinderopvang,  
primair en voortgezet onderwijs.

•  Ben je in staat het begrip educatie te verbreden  
door het te verbinden met thema’s als 21e -eeuwse 
vaardigheden en onderwijsvernieuwing.

•  Geef je advies over het brede aanbod van ProBiblio  
op het gebied van leesplezier en mediawijsheid  
voor 0-18 jaar en begeleidt implementatietrajecten. 

•  Ben je betrokken bij product- en dienstontwikkeling  
en organiseer je kenniscirkels met en voor klanten  
en collega’s

 

ONZE NIEUWE ADVISEUR EDUCATIE

•  Heeft een relevante HBO of 
universitaire opleiding. 

•  Is een flexibele collega met frisse, 
nieuwe ideeën en goede sociale-  
en adviesvaardigheden. 

•  Heeft brede kennis van het onderwijs.
•  Heeft specifieke en aantoonbare 

ervaring met leesbevordering en 
mediawijsheid in het voortgezet 
onderwijs. 

•  Heeft oog voor relevante 
ontwikkelingen en weet deze  
te vertalen naar vernieuwende 
producten voor onze dienstverlening 
aan bibliotheken.

•  Is gericht op het ‘samen werken’ aan 
innovatie en weet dat proces goed 
vorm te geven en te faciliteren. 

 

JE BENT

•  Doordrongen van het belang, nut en 
plezier van lezen en mediawijsheid en 
in staat dit over te brengen op anderen.

•  Zelfstandig, flexibel en weet zaken 
voor elkaar te krijgen. 

•  Creatief op een resultaatgerichte, 
planmatige manier. 

•  Initiatiefrijk, ondernemend en steeds 
op zoek naar verbetering. 

•  Gericht op samenwerking en 
communicatie met de externe en 
interne klant. 

 

WIJ BIEDEN JOU

•  Een organisatie die steeds in beweging 
is en die maatschappelijke ambities 
heeft waar jij je in herkent.

•  Veel zelfstandigheid en ruimte voor 
eigen initiatief.

•  De uitdaging om met jouw specifieke 
expertise Bibliotheken verder te 
brengen.

•  Volop mogelijkheden om je persoonlijk 
en professioneel verder te ontwikkelen.

•  Een jaarcontract mét de mogelijkheid 
tot verlenging. 

•  Een salaris in de schaalrange 8/9,  
CAO Bibliotheken (max. € 3.861 bij  
een dienstverband van 36 uur).

Wil je meer weten over deze vacature of solliciteren? Neem dan contact op met Barbara van Walraven, adviseur/teamleider 
Educatie 0-18 jaar, tel. 06-46182541. Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 mei a.s.  met vermelding van de functietitel 
t.a.v Barbara van Walraven naar vacature@probiblio.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 22 of 23 mei a.s.

Sollicitaties door ZZP-ers en kandidaten via werving- en selectiebureaus nemen wij niet in behandeling.

Over 
ProBiblio

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar 
bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als 
het gaat om vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen 
wij voor het optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij 
samenwerking en kennisuitwisseling binnen onze netwerken.


