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Werken met state of the art digitale technologieën? Een wezenlijke bijdrage leveren aan de
toepassing van kunstmatige intelligentie in de boekenwereld? Loop samen met ons voorop in de
vooruitgang en solliciteer!

WAT ZOEKEN WIJ?
Onze dochteronderneming Bookarang B.V. ontwikkelt slimme software om inhoudelijke
boekaanbevelingen te doen aan lezers. Om algoritmes in deze ‘boek-annotatiesoftware’ te helpen
steeds tot de juiste uitkomst te komen, zoeken wij drie specialisten op het gebied van inhoudelijke
kenmerken van boeken. Deze specialisten zijn mensen die niet alleen van literatuur houden
vanwege de inhoud, maar die teksten ook kunnen bekijken met een technisch en analytisch oog.
Het zijn hiermee volwaardige sparringpartners van onze ontwikkelaars van algoritmes. Ze krijgen
energie van nieuwe technologieën en houden van verandering: ze werken graag met
maatwerksystemen die doorlopend worden doorontwikkeld. Bovendien denken ze vanuit de
eindgebruiker in termen van zoekopdrachten en vindbaarheid.

WAT GA JE DOEN?
Je bepaalt in deze functie samen met je expert-collega’s van Bookarang de scope voor de
aanbevelingssoftware. Je deelt hiertoe jouw inzicht in het nationale en internationale
boekenlandschap en je bepaalt de functionaliteit en specificaties voor de software.
Je vult ontbrekende waarden vanuit algoritmes aan of corrigeert ze. Je past data aan in het
systeem zodat dit altijd up-to-date is en aansluit bij de eindgebruikers. Je houdt jezelf op de hoogte
van gebruikerservaringen en neemt deze mee in je advies.

WIE BEN JIJ?
Jij hebt WO werk- en denkniveau met sterke analytische vaardigheden en een beta-manier van
denken en problemen oplossen. Je hebt kennis van en aantoonbare recente ervaring met de

principes van kunstmatige intelligentie. Je bent nauwkeurig, consciëntieus en je hebt een zeer
zelfstandige werkhouding. Bovendien heb je:
• Een aantoonbare affiniteit met technologie en innovatie
• Technisch inzicht
• Interesse in en ervaring met literatuurwetenschap/boeken
• Lerend vermogen
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Verder ben je bevlogen, inventief, professioneel, slagvaardig en verbindend. Kortom, je past bij
onze kernwaarden.

NBD BIBLION EN BOOKARANG
NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche en de
belangrijkste leverancier van collecties aan bibliotheken. Met ruim 150 medewerkers leveren wij
een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan een efficiënte en moderne
bedrijfsvoering van de openbare bibliotheken en (school)mediatheken. Samen met klanten en
partners ontwikkelen wij continu nieuwe (digitale) producten en diensten die passen bij de
bibliotheek van nu.
Bookarang is een jong onderdeel van NBD Biblion dat experts huist in literatuuranalyse en
inhoudelijke boekaanbevelingen. Het ontwikkelt technologie om met data persoonlijke,
boekinhoudelijke aanbevelingen te doen op parameters die er voor lezers toe doen bij het kiezen
van een boek.

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.
Wat denk je, is dit jou op het lijf geschreven? Stuur dan meteen een mail naar Mariette van Beek
op solliciteren@nbdbiblion.nl met daarin je CV en motivatie.
Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem dan contact op met Victor BergenHenegouwen, Manager Bookarang. Hij is te bereiken op victor@bookarang.com.

