
 

 

 

 

Ben jij een ondernemende en analytisch sterke product owner? Wil jij werken in een moderne en 

innovatieve organisatie met maatschappelijk belang? Dan zoeken wij jou!  

 
WAT GA JE DOEN? 
 
Je krijgt de kans om nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken en te ontwikkelen die onze klanten 
– openbare bibliotheken – optimaal ontzorgen. Je onderzoekt de (commerciële) haalbaarheid van 
nieuwe ideeën door contact te leggen met (potentiële) klanten, ontwikkelt businesscases en geeft 
adviezen over wat er nodig is om tot een MVP te komen. Daarnaast ga je ook daadwerkelijk aan de 
slag om deze producten te ontwikkelen en te lanceren. Je werkt hierbij samen met verschillende 
afdelingen. Als Product Owner vertegenwoordig je de stem van de klant in multidisciplinaire teams. 
 
WIE BEN JIJ? 
 
Jij bent ervaren in het vertegenwoordigen van de behoefte van de klant en je haalt energie uit het 
vertalen van deze behoefte naar innovatieve oplossingen. Daarnaast ben je in staat de oplossingen 
door te vertalen naar gedegen businessplannen en businesscases. Je bent klantgedreven, innovatief, 
flexibel en je werkt graag samen in een team van mensen van verschillende afdelingen. Schakelen 
tussen de business en ICT is jou op het lijf geschreven en je haalt energie uit het ontwikkelen van 
producten in een omgeving waar niet alles vaststaat en die in beweging is. 

 
WAT NEEM JE MEE? 
 

 Je bent gecertificeerd product owner en hebt ervaring met scrum en agile werken; 

 Je hebt ongeveer drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Je beschikt over aantoonbare ervaring met projecten met een aanzienlijke ICT-component; 

 Je hebt ervaring met het ontwikkelen van businessplannen en het opstellen van 
businesscases; 

 Je hebt een hbo werk- en denkniveau; 

PRODUCT  OWNER 

(32-36 uur) 



 

 

 Je vindt het leuk een voorbeeldfunctie te vervullen voor je collega’s en je bent initiatiefrijk; 

 Je bent communicatief vaardig en neemt graag alle stakeholders (klanten, collega’s en 
management) mee in je proces. 

 
NBD BIBLION 

 
Wij zijn dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van de fysieke 
collectie, digitale producten 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, waar mensen worden 
geholpen 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 en daar hebben we 
pioniers bij nodig! Pioniers die ondernemend zijn, zich verantwoordelijk voelen en die de drive hebben 
een essentiële bijdrage te leveren aan het samen op weg 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. 
 
 

DE AFDELING CONTENT 

 
Op de afdeling Content houden we ons bezig met alle bestaande en nog te ontwikkelen digitale 
proposities. Denk daarbij onder meer aan het produceren van diverse databanken, zoals LiteRom, 
Uittrekselbank en Actuele Documentatiebank, die scholieren helpen om relevante content te vinden 
voor hun werkstukken en spreekbeurten. Verder ontwikkelen we ook apps als De Boekenbakker, om 
kinderen spelenderwijs taalvaardig te maken. 
 
Voor deze afdeling zoeken we twee Product Owners met elk hun eigen specialisatie: Volwassenen 
(met een focus op het ontwikkelen van producten rond ‘leren’ en ‘lezen’ voor bibliotheekleden) en 
Ondersteunende diensten (met een focus op het ontwikkelen van producten die 
bibliotheekmedewerkers ontzorgen). 
 

 
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 10 cao openbare bibliotheken, bieden wij een ruime selectie aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap, korting op boeken en 
gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 
 
Enthousiast geworden? Laat dan voor 1 mei van je horen door te reageren naar Mariette van Beek, 
HR Adviseur, via solliciteren@nbdbiblion.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem dan contact op met Karen Florizoone, 
manager van de afdeling Content. Zij is te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail 
karen.florizoone@nbdbiblion.nl.  
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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