Vacature
Met ingang van 1 maart a.s. zijn wij op zoek naar een

Medewerker digitale informatievoorziening
voor 16-20 uur per week
Denk jij altijd een stap vooruit? Ben je initiatiefrijk, doortastend en wil je eigen ideeën
inbrengen? Heb je een MBO-4/HBO werk- en denkniveau? Dan zijn wij naar jou op zoek.
Wat verwachten wij?
Je bent enthousiast en gedreven om content te verzamelen, te beoordelen en te redigeren
om onze collectie en dienstverlening online passend en pakkend onder de aandacht te
brengen. Je hebt een frisse blik en brede belangstelling voor cultuur en samenleving.
Je beschikt over relevante ervaring met het beheren van websites o.a. via WaaS (Website
as a Service), CMS, databases, SEO, SEA en nieuwsbrieven. Je volgt digitale en technische
ontwikkelingen over jouw vakgebied op de voet en streeft ernaar om deze toe te passen.
Je hebt organisatorische en coördinerende vaardigheden en straalt passie en plezier uit in je
werk. Je bent stressbestendig, accuraat, hebt een flexibele instelling, bent leergierig en
houdt van samenwerken. Je legt gemakkelijk intern en extern contact om af te stemmen
wat de essentiële boodschap is en welk resultaat bereikt moet worden.
Je kunt creatieve en wervende teksten schrijven en wilt informatie in woord en beeld zo
goed mogelijk aan anderen overbrengen, zodat zij zich aangesproken voelen.
Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Oss of de nabije omgeving en bent actief
betrokken bij wat er leeft en speelt, ook op het gebied van recreatie en toerisme.
Affiniteit met bibliotheken en ervaring met online marketing vormen een pluspunt.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie, boeiende werkomgeving, een collegiaal team, de mogelijkheid om
jezelf verder te ontwikkelen en een salaris in schaal 6, conform de CAO Openbare
Bibliotheken.
Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Germa van Hal, strategisch
manager collectie & communicatie Noord Oost Brabantse Bibliotheken, gh@nobb.nl
Sollicitaties kunnen tot en met 30 januari a.s. worden gemaild aan Germa van Hal.
De gesprekken vinden plaats in week 5 en 6.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

