
 

 

 

 

REDACTEUR MET LITERAIRE INTERESSE GEZOCHT voor periode van 6 maanden 

(32 uur per week) 

Wij zoeken voor een periode van 6 maanden een redacteur die ons team gaat ondersteunen met 

een aantal werkzaamheden voor 32 uur in de week. De startdatum is 1 februari 2017. 

Wie zijn wij? 

NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied 

van fysieke media, digitale informatie services en logistieke diensten.  

Onze missie is een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van onze partners en een 

stimulerende rol te vervullen op het gebied van innovatie in én van de bibliotheekbranche. We 

vertalen maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen naar relevante 

producten en full service diensten die waarde creëren voor onze klanten. We leveren een 

compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van de openbare 

bibliotheken en (school-)mediatheken en maken miljoenen boeken per jaar uitleen klaar. 

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 een aantal databanken (Literom, 

Uittrekselbank en ADBank) 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 de 

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

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

Wat ga jij doen? 

Voor een tweetal projecten die gaan starten worden een aantal redacteuren vrijgemaakt en 

zoeken we daarom tijdelijk ondersteuning voor de volgende taken: 

 Het redigeren van recensieteksten van de recensenten; 

 Het toevoegen van data en metadata in een database; 

 Het scannen van artikelen in dag- en weekbladen en redigeren van gescande teksten; 

 Het toevoegen van de gescande artikelen binnen een CMS. 

  



 

 

 

 

 

Wie ben jij? 

Jij bent iemand die zich herkent in onze kernwaarden:  

samenwerken, klantgedrevenheid, innovatievermogen en flexibiliteit.  

Daarnaast: 

 Heb je een afgeronde HBO opleiding;  

 Heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

 Heb je kennis en interesse van literatuur, poëzie en lectuur en een breed palet aan non-

fictie onderwerpen; 

 Volg je recensies in tijdschriften en kranten. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een open en eigentijdse werkomgeving met enthousiaste collega’s en veel ruimte 

voor eigen initiatief. Onze cultuur is open en laagdrempelig met aandacht voor jou.  

Enthousiast geworden? Laat dan van je horen! Solliciteer direct via door je CV en motivatie te 

sturen naar solliciteren@nbdbiblion.nl t.a.v. Chantal de Rijk, HR Business Partner. 

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met de manager van de business unit Data, 

Mireille Boetje via 079-3440344. 
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