VACATURE
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoeken per 1 oktober een:

WEBREDACTEUR
voor 32 uur per week

Kun jij online de juiste boodschap overbrengen? Weet jij raad met de technische kant van webbeheer?
Hou je van dynamiek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Je bent webredacteur en medeverantwoordelijk voor de onlinekanalen van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken (NOBB) en de toeristische website Tref het in Oss. 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.

Wat doe je nog meer?
• Vanuit je vakinhoudelijke expertise ondersteun je de organisatie met haar dienstverlening en
programmering en geeft passende adviezen.
• Je zet je expertise actief in op het gebied van content, online marketing en technologie ten behoeve van
programma’s en projecten.
• Je kunt snel schakelen op vragen van samenwerkingspartners of collega’s en een passend antwoord
geven in de vorm van een concreet aanbod of scenario.
• Je bent in staat om kennisoverdracht te ontwikkelen en te organiseren.
• Je zorgt voor verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden bij collega’s en
samenwerkingspartners.
• En uiteraard werken wij ook aan onze SEO. Je zou deze functie daarom ook zo kunnen noemen:
mediaspecialist, pr-medewerker, tekstschrijver, contentspecialist, webmaster of copywriter.
Wanneer je je werkdag afsluit, overheerst een warm en voldaan gevoel omdat jij voor mensen van
betekenis bent geweest.

Herken jij jezelf hierin?
Samenwerkend, dienstverlenend, flexibel, to-the-point en verantwoordelijk passen bij deze functie.
Creatief en verbindend zijn belangrijke waarden. Het voelt natuurlijk voor je om vanuit je expertise een
adviserende rol te pakken op operationeel en tactisch niveau. En je hebt een brede belangstelling voor
cultuur en samenleving.
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Wat vragen we?
• MBO 4 werk- en denkniveau.
• 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.

Wat bieden we?
• Bruto maandsalaris: tussen € 2433,- en € 3226,- per maand (o.b.v. 36 uur) conform CAO schaal 7.
• Een dynamische werkomgeving met fijne collega’s.
• Werklocaties zijn vooral Oss en Veghel.
• Mogelijkheid tot hybride werken.
• Werktijden in overleg.
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime).
• Pensioen: middelloonregeling.

Ben je geïnteresseerd?
Zie de volgende websites:
www.nobb.nl
www.trefhetinoss.nl
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Germa van Hal, strategisch manager NOBB,
germavanhal@nobb.nl
Sollicitaties kunnen tot en met 21 augustus gemaild worden naar ditzelfde e-mailadres.
De eerste gesprekken staan gepland in de weken 35 en 36.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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