
 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een resultaatgerichte engineer, die het leuk vindt speciaalmachines te ontwerpen, te 
ontwikkelen en in werking te stellen? Heb je ervaring met Solidworks of een vergelijkbaar pakket, en 
ben je fulltime beschikbaar? Reageer dan snel! 
 
 

WAT GA JE DOEN? 
 

Je kunt de wensen van de klant goed vertalen in technische specificaties en je bent in staat hier een 
passende machine voor te ontwerpen waarbij jij precies weet in welke volgorde de machine tot 

stand kan komen. Bij de voorbereiding van de machine weet jij waar je op moet letten, je bewaakt 
de nodige veiligheidseisen, CE-markeringen en je houdt de kwaliteit in de gaten. De automatisering 
stem je af met deskundigen, applicaties test en beheer je wel zelf. Je bent geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, en kunt deze ontwikkelingen vertalen naar nieuwe 
producten.  
 

 

WIE BEN JIJ? 
 
Jij bent klantgedreven, innovatief, flexibel en je werkt graag samen met collega’s. Je kunt zelfstandig 
handelen, je weet hoe je klantwensen kunt vertalen, je bent stressbestendig en betrokken, en je 

bent gemotiveerd om te presteren. Daarnaast heb je: 

 Ruime ervaring met Microsoft Office; 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een 
pre); 

 Hbo werk- en denkniveau op het gebied van werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek; 

 2+ jaar werkervaring in een soortgelijke functie.  
Ervaring met Solidworks Electrical en beheersing van de Duitse taal zijn een pre.   
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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. 
 
 

WAT DOET DE AFDELING? 
 

De afdeling Techniek is de afdeling die zorg draagt voor het correctief en preventief onderhoud van 
het NBD Biblion machinepark. Naast de onderhoudswerkzaamheden worden ook speciale machines 
ontworpen en gebouwd voor bibliotheken, bibliotheekbinderijen en grafische bedrijven over de hele 
wereld. 
 
De openbare bibliotheek is een laagdrempelige plek in de samenleving, waar mensen worden 
geholpen 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 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. 
 
In onze binderij hebben we een geavanceerd machinepark dat voor 50% bestaat uit eigen machines. 
 

 

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 
betaald ouderschapsverlof. 
 
Ben jij net zo enthousiast als wij? Laat dan voor 12 april 2019 van je horen door te reageren naar 
Mariette van Beek, HR Adviseur of stuur een mail naar 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 Richard van der Voorn, 
Manager Techniek. Hij is te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail 
richard.van.der.voorn@nbdbiblion.nl. 
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