
 

 

 

 

 

 

Heb jij ervaring met technische informatica en een sterke analytisch vermogen? Ben je voor 36 uur 

per week beschikbaar en krijg jij energie van het oplossen van gecompliceerde vraagstukken? 

Reageer dan snel! 

WAT GA JE DOEN? 

Je bent verantwoordelijk voor de structurering en ontwikkeling van business intelligence applicaties 

op basis van analyses van interne en externe informatiebronnen. Je zorgt ervoor dat vanuit deze 

diversiteit aan data inzichtelijke dashboards en inzichten worden ontwikkeld en dusdanig worden 

vormgegeven dat de gebruikers, waaronder ook klanten, zelfstandig analyses kunnen maken en 

beslissingen kunnen nemen. Verdere verantwoordelijkheden zijn het implementeren, onderhouden 

en uitbouw van het datawarehouse, waarbij je je je collega’s en het management adviseert en 

informeert over de mogelijkheden en kansen die je hierin ziet. Verder houd je je bezig met het door 

ontwikkelen van het bibliotheekdashboard tot een commercieel verkoopbaar product samen met 

de Product Owner. 

WIE BEN JIJ? 
 

 Je hebt een WO opleiding, bij voorkeur in de richting van Technische Informatica, Data 
Science, Information Science of Wiskunde; 

 Je hebt ruime werkervaring op het vakgebied en beschikt over actuele kennis van markten 
en datasystemen; 

 Je hebt kennis en ervaring met (relevante) systemen; 

 Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken, procesmatig werken, 
architectuurprincipes en bedrijfsprocessen;  

 Je hebt ruime en actuele kennis van datasystemen en toepassingsmogelijkheden; 

 Je bent in staat abstracte informatie over te brengen op uiteenlopende doelgroepen; 

DATA SCIENTIST/ BI DEVELOPER 



 

 

 Je beschikt over sterke analytische vaardigheden, sterk zakelijk en cijfermatig inzicht door 
verzamelen, analyseren en interpreteren van cijfermatige managementinformatie; 

 Je krijgt energie om ‘puzzels’ op te lossen middels logisch denken. 
 
NBD BIBLION 
Wij zijn dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van fysieke 
media, digitale informatieservices 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, die mensen helpt 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. Dit doen we door het uitleenklaar maken van miljoenen boeken per jaar en het 
leveren van duizenden recensies, ook het selecteren, metadateren en catalogiseren van zo’n 
15.000 titels.  
Onze organisatie is een nieuwe weg ingeslagen waarbij we op meerdere gebieden innoveren en 
vernieuwen. En daar hebben we pioniers bij nodig! Pioniers die ondernemend zijn, zich 
verantwoordelijk voelen en die de drive hebben een essentiële bijdrage te leveren om samen op 
weg te 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 stafafdeling ICT is sterk aan het veranderen: van een reactieve naar een proactieve afdeling. 

De komende jaren ligt de focus op het optimaal inzetten van een nieuwe infrastructuur en het 

ontdekken van nieuwe trends op het ontwikkelgebied. De Stafafdeling ondersteunt de Business 

Units met allerhande organisatorische randvoorwaarden om de bedrijfsvoering zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen; zoals het ontwikkelen van een optimaal ICT landschap en het 

aanleveren van de juiste management informatie. 

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, salaris 11, CAO openbare bibliotheken, bieden wij een ruime selectie aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals o.a.: bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap, korting op boeken 

en betaald ouderschapsverlof. 

Ben je enthousiast geworden? Laat dan uiterlijk 14 januari van je horen door een mail t.a.v. Jorine 
van Dort te sturen 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 Nina Nannini, 
directeur NBD Biblion. Zij is te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail, 
nina.nannini@nbdbiblion.nl. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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