
 

 

 

 

 

Content Coördinator 
 

Word jij onze nieuwe collega? 

Wij zijn per direct op zoek naar een Content Coördinator met een positieve can-do mentaliteit 

voor 32/36 uur per week . 

Wie zijn wij? 

NBD Biblion, gevestigd in Zoetermeer, is met ruim 150 medewerkers dé integrale servicepartner 

voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van fysieke media, digitale informatie 

services en logistieke diensten. 

We leveren een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van de 

openbare bibliotheken en (school)mediatheken. Naast het uitleenklaar maken van miljoenen 

boeken per jaar, leveren we ook duizenden recensies. Ook selecteren, metadateren en 

catalogiseren we zo’n 15.000 titels.  

Onze organisatie is een nieuwe weg ingeslagen en daar hebben we pioniers bij nodig. Pioniers 

die ondernemend zijn, zich verantwoordelijk voelen en die de drive hebben een essentiële 

bijdrage te leveren om samen op weg te gaan naar een proactieve organisatie. Hierbij zijn 

heldere en korte communicatielijnen van groot belang. We willen zeer tevreden klanten en dat 

bereiken we door nóg meer samen te werken met onze klanten en onze partners. 

Wat doet de business unit Data? 

Op de afdeling Data zorgen we er onder andere voor dat de bibliotheken elke week goed 

onderbouwde keuzes kunnen maken rond de selectie van boeken. Dat doen we door het boek 

fysiek en inhoudelijk te beschrijven. Verder produceren we verschillende databanken (LiteRom, 

Uittrekselbank en Actuele Documentatiebank) die via de bibliotheek aan de bibliotheekleden 

worden aangeboden. 

We verzamelen, produceren en verzorgen informatie over 15.000 boektitels en AVM titels in de 

ruimste zin van het woord. We kennen classificaties, PIM, SISO en trefwoorden toe en houden 

mutaties bij in systemen. We selecteren en voeren artikelen, uittreksels en/of recensies in 

databanken. Daarnaast overleggen we met onze klanten over de omvang en de systematiek van 

de (meta)dataset. Dat doen we met een professioneel team van bibliografen en redacteuren.  

Wie ben jij? 

Wij zoeken iemand die ervaring heeft als redacteur of content marketing en bedreven is in het 

coördineren van verschillende werkzaamheden en projecten.  Je weet daarbij medewerkers te 

motiveren en te stimuleren tot maximale prestaties. Je hebt voldoende inhoudelijke kennis om 



 

 

 

 

mee te werken als redacteur terwijl je daarnaast het overzicht bewaakt waarbij je invulling geeft 

aan de strategie.  

Wat vragen wij? 

 Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis van SEO en social media; 

 Je hebt ervaring met content marketing en digitale communicatie; 

 Je hebt zicht op recente ontwikkelingen in het vakgebied; 

 Je beschikt over redactionele vaardigheden; 

 Je bent gedreven en resultaatgericht met oog voor het welzijn van je collega’s; 

 Je bent bekend met Scrum en Agile werken of bent bereid daar cursussen in te volgen; 

 Je hebt een vlotte pen en bent communicatief vaardig. 

Wat ga jij doen? 

Je coördineert de verdeling van werkzaamheden binnen de afdeling, je signaleert knelpunten en 

doet voorstellen voor verbetering. In samenwerking met de redacteuren stel je de 

contentstrategie op, je schrijft de bijbehorende contentplannen en bent sparringpartner voor 

collega’s voor de strategische content. Daarnaast draag je, in samenwerking met de 

redacteuren, zorg voor actuele informatie over de verschillende communicatiekanalen. Je bent 

verantwoordelijk voor optimaal beheer, ontwikkeling en uitvoering van content marketing en 

social media.  

Ook verzamel je informatie ten behoeve van contentproducten en online databanken en ben je 
prima in staat om deze informatie te beoordelen op kwaliteit, kwantiteit en actualiteit. 

Je werkt bovendien mee aan leuke pilots en denkt mee over nieuw te ontwikkelen 

contentproducten en onderhoudt hierover ook contacten met onze klanten. 

Wat bieden wij jou? 
 
Wij bieden je een moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s. Onze cultuur is open en 
laagdrempelig met aandacht voor jou. Bovendien stimuleren we je je te blijven ontwikkelen in je 
vakgebied met een ruim opleidingsbudget. Salarisschaal cao Openbare bibliotheken 
 
Enthousiast geworden? Laat dan voor 23 februari van je horen door te reageren naar Jorine van 
Dort, HR Adviseur of stuur een mail naar solliciteren@nbdbiblion.nl.  
 
Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem dan contact op met Mireille Boetje, 
manager van de business unit Data. Zij is te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail, 
mireille.boetje@nbdbiblion.nl . 
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