
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) zoeken een: 

Hoe ziet je dag eruit?
‘s Ochtends vertrek je naar een bibliotheekvestiging om een nieuwe publiekscomputer te installeren en 
om collega’s de nieuwe printer uit te leggen. Omdat je toch in de buurt bent van een andere vestiging ga 
je daar meteen langs om de bedrading van de uitleenapparatuur te vervangen. Daarna heb je een overleg 
in Oss met team ICT om de voorliggende vraagstukken te bespreken en kijkt samen naar oplossingen die 
kwalitatief en het meest efficiënt kunnen worden ingezet. De taken worden verdeeld. 

Voordat je het weet is het lunchpauze. Je schuift gezellig aan bij de collega’s in Bibliotheek Oss. In de 
middag heb je telefonisch contact met de leverancier over de leverdatum van de nieuwe laptops. Zodra 
je dat weet, maak je afspraken met collega’s voor het in gebruik nemen van de nieuwe laptop en het 
installeren van de programma’s. Je sluit de dag af met het lezen en beantwoorden van de mail en kijkt of 
de weekplanning bijgesteld moet worden. Met een voldaan gevoel sluit je deze werkdag af en ga je op weg 
naar huis. 

Wat doe je nog meer?
• Je bent onderdeel van team ICT en stemt werkzaamheden af met de ICT consultant en de strategisch 

manager bedrijfsvoering.
• Je bent de schakel tussen techniek en gebruiker.
• Je bent dienstverlenend en ondersteunend naar de collega’s en organisatie. 
• Je draagt zorg voor het zo optimaal mogelijk inrichten van diverse (bibliotheek)systemen in onze 20 

vestigingen. 
• Je monitort de werking en koppeling tussen de verschillende systemen. 
• Je zorgt voor de wijziging of uitbreiding van applicaties.
• Je zorgt dat de systemen na oplevering goed (blijven) functioneren. 
• Je neemt actief deel aan ICT-projecten.

Ben jij dit?
Je bent proactief en werkt graag zelfstandig binnen een team. Je bent communicatief vaardig en relatie- en 
klantgericht. Het voelt voor je natuurlijk aan om vanuit je deskundigheid een adviserende rol te pakken 
op operationeel niveau. Je bent een creatief denker in het oplossen van problemen, levert kwaliteit en bent 
resultaatgericht. 

VACATURE

MEDEWERKER ICT
22-24 uur per week

Ben jij de collega die met jouw ICT-kennis maatschappelijke impact wil maken? Werk je graag met en voor mensen? Ben jij 
daadkrachtig en hou je ervan om automatiseringsvraagstukken aan te pakken en op te lossen? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!
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Wat vragen we? 
• Mbo-niveau
• Relevante werkervaring op ICT-gebied
• Kennis van Microsoft365 en Exclaimer
• Kennis van netwerkhardware
• Communicatief en digitaal vaardig
• Je beschikt over een auto en hebt rijbewijs B

Wat bieden we?
• Een veelzijdige functie in een innovatieve en uitdagende omgeving, een levendige plek om te werken in 

een fijn team
• Een bruto maandsalaris: tussen € 2433,- en € 3226,- per maand (o.b.v. 36 uur), , conform CAO schaal 7. 
• Een groot en dynamisch werkgebied
• 25 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband)
• Een goede pensioenregeling

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB)
De Bibliotheken in de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss vormen gezamenlijk de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken. NOBB is als onderdeel van de gemeenschap volop in beweging. 
Samen faciliteren en bevorderen we lezen, leren en informeren voor alle inwoners van ons werkgebied. 
Daarnaast zetten we ons in voor kennismaking met kunst en cultuur en het organiseren van ontmoeting 
en dialoog.

Ben je geïnteresseerd? 
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Jørgen Hendrikx, ICT-consultant, telefoon 
06-54693038. Sollicitaties kunnen tot 24 april 2023 worden gemaild aan moniqueblauw@nobb.nl, 
strategisch manager bedrijfsvoering.

Gesprekken zijn gepland op maandag 1 mei 2023 en woensdag 3 mei 2023

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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https://www.debibliotheken.nl/informatie/aanpassingen-cao/
https://www.pob.eu
https://www.nobb.nl/
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