
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoekt per april/mei 2021 een:
  

Wat ga je doen?
Op basis van het meerjarenbeleid van de NOBB zorg je voor een goede uitvoering van projecten. Je bent 
vooral werkzaam in de gemeente Meierijstad en zorgt voor een goed netwerk. Je gaat in gesprek met 
verschillende partijen en stakeholders waarmee we (willen) samenwerken. Hierdoor weet je wat er speelt 
in het werkgebied en op welke manier de bibliotheek hierop kan inspelen. Je schakelt moeiteloos tussen 
strategie en tactiek en kan de vertaling maken naar de uitvoering. Je maakt daarbij gebruik van de
collectie van de bibliotheek en je eigen expertise. Je werkt samen met je collega’s van de NOBB en zorgt voor 
de programmering van activiteiten op het gebied van basisvaardigheden (o.a. taalhuis), educatie en een 
leven lang leren.

Wat vewachten we van je?
Je bent een veelzijdig persoon die zich graag richt op meerdere projecten tegelijkertijd. Je bent strategisch, 
initiatiefrijk, creatief en betrokken en hebt een sterke affiniteit met lezen, leren, informeren, ontmoeting 
en debat. Je bent collegiaal, werkt inzichtelijk en klantgericht. Je bent nieuwsgierig en leergierig binnen je 
vakgebied. Past dit bij jou, dan komen we graag in gesprek over deze functie.

Wat zoeken wij?
• Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
• Je beschikt over relevante werkervaring. 
• Je bent ondernemend en pro-actief.
• Je houdt van lezen en verhalen. 
• Je hebt een brede algemene kennis.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
• Je bent digitaal vaardig. 

Wat bieden we?
Een veelzijdige functie met de mogelijkheid je te ontwikkelen, een levendige plek om te werken in een fijn 
team. Een werkweek van 28/32 uur en een salaris in schaal 8 of 9 van de CAO Openbare Bibliotheken.

Ben je geïnteresseerd? 
Bij vragen over deze vacature kun je je telefoonnummer mailen naar Gertrude van den Elzen; zij neemt dan 
telefonisch contact met je op. Sollicitaties kunnen tot 11 maart 2021 worden gemaild naar Gertrude van den 
Elzen, ge@nobb.nl

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

Vacature

Bibliotheek Meierijstad, onderdeel van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), is een dynamische en innovatieve 
organisatie gericht op informatievoorziening en als onderdeel van de gemeenschap volop in beweging.
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