
 

 

 

 

 

ONLINE MARKETEER 
M/V, 32-36 UUR P/W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Boekenliefhebbers opgelet! Wij zoeken een ervaren marketeer die wil bijdragen aan 
het toegankelijk maken van informatie en inspiratie voor iedereen. Ben je thuis in 
social media en heb je ervaring met e-commerce? Kom werken in de innovatieve 
wereld van NBD Biblion en solliciteer! 

PAS JE BIJ ONS? 
• Je bent nieuwsgierig naar ontwikkelingen in de bibliotheekbranche; 
• Je gedijt bij moderne online marketing- en communicatietechnieken; 
• Je hebt iets met data en je snapt als geen andere hoe die kan worden ingezet 

binnen je vakgebied voor het beste resultaat; 
• Je bent analytisch en je werkt daarom met plezier met Google Analytics en 

dashboards; 
• Je hebt naast die analytische ook een creatieve kant; 
• Je denkt vanuit de klant en de klantreis; 
• Je praat en denkt op niveau mee met Product Owners en met je doelgroepen 

(bibliotheken en uitgeverijen); 
• Je ziet kansen, je bent proactief en vindingrijk, je hebt lef en je bent 

resultaatgericht. 

Kortom: je bent iemand waarin wij graag investeren! 



 

 

Voor deze functie heb je in ieder geval een hbo werk- en denkniveau nodig plus 
uitstekende professionele communicatieve vaardigheden in het Nederlands, in woord 
en geschrift. 

WAT GA JE DOEN? 
Onze marketeers werken samen in multidisciplinaire teams om hun doelgroepen 
optimaal te kunnen bedienen. Zij schrijven hun eigen strategisch jaarplan en zetten dit 
zelf om in acties en campagnes op social media kanalen, in nieuwsbrieven, met 
webinars en op websites. Ze maken deel uit van diverse panels. Ze weten absoluut van 
aanpakken. 

Speerpunten voor deze functie zijn verbindingen leggen tussen uitgevers en 
bibliotheken en meewerken en -denken aan het project Datagedreven Collectioneren.  

AANBOD 
NBD Biblion heeft een open en moderne werkomgeving met bevlogen, vakkundige 
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 aan zoals bedrijfsfitness.  

Wil je samen met ons vooruitgang boeken? Stuur je CV en motivatiebrief 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 Marjolein 
Nadorp, e-mail marjolein.nadorp@nbdbiblion.nl 
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