ICT BUSINESS CONSULTANT
36 UUR P/W

Wil jij werken bij een bedrijf met vooruitstrevende mensen? En wil je net als wij de
wereld graag een stapje verder helpen door lezen en leren te bevorderen? Verdiep je
dan eens in deze uitdagende functie.
Onze missie is zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot informatie en inspiratie. Dit
doen we door miljoenen duurzame boeken te leveren aan bibliotheken en scholen.
Daarnaast produceren wij digitale content en hebben we bijvoorbeeld een online
platform waar bibliotheken zelf games op kunnen bouwen. Bovendien zijn we op zeer
innovatieve wijze bezig met kunstmatige intelligentie en zetten we in op nog meer
digitale diensten. Bij dit laatste ligt de uitdaging voor de komende jaren. We worden
graag een data- & digital first organisatie. Ga jij ons hierbij helpen?

WAT GA JE DOEN?
80% van de tijd ligt jouw focus op de volgende onderdelen:
•

•

Samen met onze Product Owners en je ICT-collega’s zorg je ervoor dat we een
innovatief en klantgericht productportfolio krijgen, ondersteund door de
modernste ICT-technologie.
Door je inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van digitale ICT-platforms
help je ons de juiste keuzes te maken op het gebied van web services en andere
digitale diensten. Belangrijke keuzes op ICT-vlak die we moeten maken zijn
bijvoorbeeld:

•

•
•
•

o Het vervangen van het CMS
o Het toepassen van data gedreven werken en het gebruik van AI
o Het overtreffen van de gebruikservaringen in onze webshop
o Het opzetten van een digitale leeromgeving
Als expert op het gebied van moderne ICT-toepassingen adviseer je ons (gevraagd
én ongevraagd) over innovatieve ICT-oplossingen die bijdragen aan de
ontwikkeling van deze nieuwe digitale diensten.
Ook selecteer je samen met ons de juiste ontwikkelpartners om de
digitale transitie mogelijk te maken.
Door jouw technische kennis fungeer je als brug tussen Product Owners aan de ene
kant en de leveranciers en afdeling ICT aan de andere kant.
Product Owners vragen je hulp bij het opstellen van de juiste technologische eisen
en het beoordelen van het opgeleverde werk door leveranciers.

De overige 20% van de tijd besteed je aan het professionaliseren van de ICT-afdeling,
waaronder het implementeren en uitdragen van de ICT strategie richting 2025.

WAT HEB JE NODIG?

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die al eerder organisaties heeft
geholpen met innovatieve ICT-projecten en die in het bezit is van een relevante en
afgeronde opleiding op HBO+ niveau.
Wij zoeken iemand die van nature nieuwsgierig en inventief is, en die altijd op zoek is
naar nieuwe ICT-technologie.

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?
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 en opleidingsmogelijkheden.

BEN JE ENTHOUSIAST?
Wil je samen met ons vooruitgang boeken? Stuur je CV en motivatiebrief naar
solliciteren@nbdbiblion.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Twijfel je nog, of heb je nog vragen? Neem contact op via
raymond.van.gent@nbdbiblion.nl
Quote van een van onze Product Owners:
‘Ik kan mezelf bij NBD Biblion blijven ontwikkelen en ik kan hier blijven
leren. De producten die ik samen met mijn collega’s continu verbeter,
stellen de mensen in de maatschappij in staat zich te blijven verrijken
met kennis en kunde. Dat geeft me elke dag plezier’

