VACATURE

ALLROUND MEDEWERKER ICT 28-30 UUR PER WEEK
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoekt een enthousiaste ICT’er met dienstverlenende houding die met
daadkracht automatiseringsvraagstukken aanpakt en oplost.

Wat ga je doen?
Als medewerker ICT draag je zorg voor het zo optimaal mogelijk inrichten van diverse (bibliotheek-)
systemen in onze 20 vestigingen en op 24 scholen. Als schakel tussen techniek en gebruiker monitor je
de werking en koppeling tussen de verschillende systemen. Je bent operationeel werkzaam, ondersteunend
en bekijkt samen met team ICT welke oplossingen kwalitatief en meest efficiënt kunnen worden ingezet.
Tijdens je werkzaamheden sta je in nauw contact met gebruikers en leveranciers. Je zorgt voor de wijziging
of uitbreiding van applicaties en zorgt dat de systemen na oplevering goed (blijven) functioneren. Je neemt
actief deel aan (ICT ontwikkel-)projecten en werkgroepen. Je bent werkzaam binnen team ICT en stemt
werkzaamheden af met de Adviseur ICT en de strategisch manager Bedrijfsvoering.
Wat vragen we?
• Minimaal MBO-niveau
• aantal jaren relevante werkervaring op ICT-gebied
• kennis van en ervaring met bibliotheeksystemen en IT-applicaties zoals Wise is een sterke pré
• kennis van Microsoft Office365 en Exclaimer
• kennis van netwerkhardware
• een pro actieve en zelfstandige houding
• goede communicatieve vaardigheden
• probleemoplossend vermogen.
Vanwege de spreiding van de bibliotheken in ons werkgebied beschik je over een rijbewijs en een auto.
Wat bieden we?
Een veelzijdige functie in een innovatieve en uitdagende omgeving, een levendige plek om te werken in
een fijn team. Een werkweek van 28-30 uur en een salaris in schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken
Salarisinpassing is afhankelijk van kennis en ervaring.
Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Jørgen Hendrikx, ICT consultant, telefoon
06-54693038. Sollicitaties kunnen tot 30 januari 2022 worden gemaild naar Monique Blauw,
moniqueblauw@nobb.nl.

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

