
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij ervaring met collectiesamenstellingen van bibliotheken, hou je van aanpakken en 
klantgericht werken? Dan zoeken wij jou! 

 

WAT GA JE DOEN? 
Je bent verantwoordelijk voor de selectie en inkoop van media en materialen voor bibliotheken op 
basis van een collectieprofiel, marktkennis, budgetverdeling en verschillende 
aanschafaanwijzingen. Deze informatie gaat samen met de aanschafinformatie door een 
softwarepakket waardoor een aanschafadvies ontstaat. Dit advies controleer je op basis van 
aanschafaanwijzingen en de catalogus van de bibliotheek om tot een definitief besteladvies te 
komen. Tijdens dit selectieproces ben je verantwoordelijk voor het maken en opstellen van 
verschillende rapportages. Je signaleert eventuele problemen en je koppelt deze terug naar jouw 
contactpersoon en je verricht verschillende hand- en spandiensten ten behoeve van de afdeling.  

 

WIE BEN JIJ? 
Wij zoeken iemand die bij voorkeur ervaring heeft met het samenstellen van collecties voor 
bibliotheken. Je bent in ieder geval op de hoogte van de algemene ontwikkelingen in bibliotheken 
en je kent de opvattingen die zij hebben aangaande collectioneren. Je bent klantgericht, 
representatief, kan snel informatie analyseren en je werkt accuraat. De afdeling is in ontwikkeling 
naar een nieuwe meer datagedreven benadering van het selectieproces om de klantwaarde te 
verhogen. Een flexibele opstelling en de bereidheid om je werkzaamheden kritisch onder de loep 
te nemen zijn daarom vereisten. Daarnaast ben je nieuwsgierig naar ontwikkelingen op het gebied 
van data driven marketing en heb je: 

 Aantoonbaar MBO werk- en denkniveau;  

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;  

 Ervaring met Scrum en Agile werken of je bent bereid daar cursussen in te volgen; 

 Ervaring met het bijhouden van een accurate administratie en het maken van rapportages.   

Het is een pre als je:  

 Bekend bent met de werking van profielselectie, met bibliotheeksystemen en catalogi; 

 Kennis hebt van het boekenaanbod en welke titels actueel en gewild zijn; 

MEDEWERKER SELECTIESERVICE 



 

 

NBD BIBLION 

Wij zijn dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van fysieke 

media, digitale informatieservices en logistieke diensten. Samen met ruim 150 medewerkers 

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

openbare bibliotheken en (school)mediatheken. De openbare bibliotheek is een laagdrempelige 

plek in de samenleving, die mensen helpt om gemakkelijker informatie te vinden en te begrijpen. 

NBD Biblion is opgericht om lokale bibliotheken te ontzorgen. Nu de uitdagingen van bibliotheken 

zijn veranderd, hebben zij ook op andere gebieden ondersteuning nodig. Daarom verandert NBD 

Biblion mee. Dit doen we door het uitleenklaar maken van miljoenen boeken per jaar en het 

leveren van duizenden recensies, ook het selecteren, metadateren en catalogiseren van zo’n 

15.000 titels. Onze organisatie is een nieuwe weg ingeslagen waarbij we op meerdere gebieden 

innoveren en vernieuwen. 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 AFDELING? 

De Business Unit Media richt zich op de commerciële exploitatie van de verschillende media 

(zowel boeken als audiovisuele middelen) die geleverd worden aan de bibliotheken en andere 

klanten. Het gaat daarbij om het volledige proces, van begin tot eind. Dit omvat de selectie van 

titels en het inkopen, het ontvangen, het inwerken, het produceren en distribueren van de media. 

AANBOD 

Wij bieden je een open en moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s. Onze cultuur is 

laagdrempelig met aandacht voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast een marktconform 

salaris, schaal 7 cao openbare bibliotheken, bieden wij een ruime selectie aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals oa: bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap, korting op boeken en 

betaald ouderschapsverlof. 

Ben jij net zo enthousiast als wij? Laat dan uiterlijk 1 juni van je horen door een mail tav Jorine van 
Dort te sturen naar solliciteren@nbdbiblion.nl. Je krijgt op 21 maart te horen of we je uitnodigen 
voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. 
 
Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem dan contact op met Rikkert Boonstra, hij is 

te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail, rikkert.boonstra@nbdbiblion.nl  
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