1ste medewerker expeditie & distributie

Ben jij het aanspreekpunt dat graag de handen uit de mouwen steekt en dat stapje meer zet om
alles op tijd bij de klant te krijgen? Dan zoeken wij jou!

WAT GA JE DOEN?
Jij bent binnen de afdeling Expeditie en Distributie het aanspreekpunt voor de teamleider en
productiemedewerkers van deze afdeling. Je zorgt voor de dagelijkse werkverdeling en
inhoudelijke aansturing. Je komt met nieuwe ideeën en denkt mee over procesverbeteringen die
zorgen voor een kortere doorlooptijd en efficiëntere verzending van de producten. Je voelt je
verantwoordelijk voor een goed resultaat van de afdeling en kan mensen motiveren en
enthousiasmeren. Je zorgt voor een goede dagelijkse planning van mens en materiaal, waarbij je
ook zelf meewerkt in de productie.

WIE BEN JIJ?
Jij bent een sociaal vaardig persoon met ervaring in organiseren en coördineren en je steekt graag
de handen uit de mouwen. Je bent klant gedreven, flexibel, je werkt graag samen en je bent een
harde werker. Je bent proactief en draagt graag je steentje bij in een veranderende organisatie
waar het klantbelang op één staat. Daarnaast heb je:





Ervaring in de logistieke sector en met procesverbeteringen (lean niveau yellow belt);
MBO 4 werk- en denk niveau, bij voorkeur met afgeronde opleiding in relevante richting;
Ervaring met het coördineren van werkzaamheden;
Een hands-on mentaliteit.

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?
De afdeling Collectie richt zich op de commerciële exploitatie van boeken door het uitleen klaar
maken van boeken en andere media voor de bibliotheek, het uitvoeren van print- en bindwerk voor
derden, en het ontwerpen, produceren en vermarkten van speciaal-machines. 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 verschillende fysieke producten.
Het proces vindt plaats van 8:00-16:00 uur, op doordeweekse dagen. Er is dus geen sprake van
wissel- en/of ploegendiensten. In drukke periodes kan er wel beroep gedaan worden op je
flexibiliteit.

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 bieden wij een ruime selectie aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: bedrijfsfitness,
gratis bibliotheeklidmaatschap en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Ben jij net zo enthousiast als wij? Laat dan zo snel mogelijk van je horen door een mail t.a.v.
Mariette van Beek te sturen naar solliciteren@nbdbiblion.nl. Heb je vragen over de functie zelf?
Dan kun je contact opnemen met Jeroen David Richard, Operationeel Teamleider via jeroen.davidrichard@nbdbiblion.nl.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie op basis van deze procedure wordt niet op prijs gesteld.

