VACATURE
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoeken per direct een:
MEDEWERKER DIGITALE INFORMATIEVOORZIENING
voor 29 uur per week
Kun jij online de juiste boodschap overbrengen? Weet jij raad met webbeheer?
Hou je van dynamiek? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je bent medewerker digitale informatievoorziening en medeverantwoordelijk voor de
toeristische website Bezoek Meierijstad en de onlinekanalen van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken (NOBB) zoals www.nobb.nl . Je weet lezerspubliek te boeien door
informatie online in woord en beeld actueel, aantrekkelijk en klantgericht over te
brengen. Samen met je collega's spreek je af hoe onderwerpen onder de aandacht
worden gebracht en bedenk je de wijze waarop artikelen worden geplaatst. Voor
www.bezoekmeierijstad.nl zet jij je onder meer in voor een goed gevulde Uit-agenda.
Herken je jezelf hierin?
Je zet je expertise actief in op het gebied van content, online marketing en online
technologie en ondersteunt de organisatie met passende adviezen op dit gebied. Je bent
nauwkeurig en werkt gestructureerd en je kunt snel schakelen op vragen van collega's of
samenwerkingspartners. Je bent creatief en verbindend en het voelt natuurlijk voor je
aan om vanuit je deskundigheid een adviserende rol te pakken op operationeel niveau.
Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Meierijstad of nabije omgeving en hebt
een brede belangstelling voor cultuur en samenleving.
Uiteraard werken wij ook aan onze SEO. Je zou deze functie daarom ook zo kunnen
noemen: communicatiemedewerker, tekstschrijver, contentspecialist of webmaster.
Wat vragen we?
•
•
•
•
•

Mbo-4
Communicatief en digitaal vaardig
Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands
Kennis van SEO, SEA, CMS en Analytics
Je beschikt over een auto en hebt rijbewijs B

•

Bruto maandsalaris: tussen € 2150,- en € 2930,- per maand
(o.b.v. 36 uur) conform CAO schaal 6.
Een dynamische werkomgeving met fijne collega’s.
Je standplaats is Veghel en je maakt deel uit van team Meierijstad.
Samen met het webteam werk je in overleg ook in Uden en Oss.
Mogelijkheid tot hybride werken.
Werktijden in overleg.
25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime).
Pensioen: middelloonregeling.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•
•

Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Germa van Hal, strategisch
manager communicatie NOBB, germavanhal@nobb.nl en Evelien Lucius,
projectcoördinator vrijetijd en erfgoed Meierijstad, evelienlucius@nobb.nl Sollicitaties
kunnen tot en met woensdag 26 oktober gemaild worden naar germavanhal@nobb.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

