PROJECTMANAGER (32-36 UUR)

Ben jij een analytische en strategisch sterke projectmanager met een grote affiniteit met
(meta)data? Wil jij werken in een innovatieve organisatie met maatschappelijk belang? Dan
zoeken wij jou!
WAT GA JE DOEN?
Jij beheert een aantal projecten, waaronder het onderhouden en doorontwikkelen van een aantal
applicaties van de afdeling Data. Denk daarbij onder andere aan een applicatie waarin collega’s
dagelijks werken om metadata te produceren en websites die de metadata inzichtelijk maken voor
onze klanten. Daarnaast leid je een vernieuwend en innovatief project om gedeeltes van het
dataproductieproces te automatiseren. Dit gebeurt door middel van Artificial Intelligence. Dit
innoverende, meerjarige project gaat ervoor zorgen dat het productieproces voor onze klanten
sneller en goedkoper wordt ingericht zonder de kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen. Jouw
taak is om de aansluiting tussen onze klanten, onze medewerkers en onze ICT-systemen in goede
banen te leiden en ervoor te zorgen dat alle milestones tijdig gehaald worden.

WIE BEN JIJ?
Jij bent ervaren in het leiden van impactvolle projecten en je bent bekend met het gebied waarop
ICT en de business elkaar raken. Je bent sterk analytisch, klantgedreven, innovatief, flexibel en je
werkt graag samen in een team bestaande uit mensen van verschillende afdelingen. Jij zorgt
ervoor dat afspraken nagekomen worden en stakeholders op de hoogte zijn. Schakelen tussen de
business, ICT en het aansturen van externen is jou op het lijf geschreven. Jij draait er je hand niet
voor om om te werken in een organisatie in transitie. Daarnaast heb je:
 Minimaal 5 jaar werkervaring in het aansturen van projecten;
 Een Wo werk- en denkniveau.
Ervaring met metadata en/of Artificial Intelligence projecten zijn een pre.

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.

WAT DOET DE AFDELING?
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 jaarlijks ruim
15.000 boeken fysiek en inhoudelijk te beschrijven en te beoordelen.

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 11 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 2019 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 Data. 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.

