De Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt een

Adviseur Media
voor 24 uur per week

Wat ga je doen?
Als Adviseur Media ben je verantwoordelijk voor het beheer van de totale fysieke én digitale
collectie van de Bibliotheek. Je schaft media aan binnen het jaarlijks vastgestelde budget en
adviseert het management over (inter)nationale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Zowel
op landelijk, regionaal als lokaal niveau draag je zorg voor extern en intern relatiebeheer met
betrekking tot media. Je bent doorlopend in gesprek met leveranciers en de afdeling ICT,
educatie, marketing en de teams op de vestigingen om de presentatie van de collectie als
geheel te optimaliseren. Als medewerker van de afdeling collectie leid je of neem je deel aan
diverse interdisciplinaire projecten. Het is jouw taak om onze hoge standaard voor een
aantrekkelijke en gevarieerde collectie continu te waarborgen.
Onze Adviseurs Media dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en onderhoud van de
organisatie brede collectie, maar opereren in de praktijk binnen een eigen specialisatie. Jouw
specialisatie is het beheer van de zogeheten bijzondere collecties voor jeugd en volwassenen.
Voorbeelden hiervan zijn de collecties (blad) muziek, tijdschriften en kranten, grootletterboeken
en strips.
Wat vragen we van jou?
- Hbo werk- en denkniveau
- Aantoonbare affiniteit met muziek, literatuur en cultuur
- Kennis van culturele, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen
- Beleid kunnen vertalen naar tactisch niveau
- Ervaring in projectmatig werken
- Ervaring in opstellen en analyseren van rapportages (kennis van Excel)
- Zowel zelfstandig alsook in een team kunnen samenwerken
- Ervaring met geautomatiseerde (bibliotheek)systemen, bij voorkeur Bicat, is een pré
Wat hebben we jou te bieden?
• Een leuke, inspirerende werkomgeving
• Uitstekende pensioenregeling
• Salaris conform de cao openbare bibliotheken schaal 7
Heb je belangstelling voor de functie?
Mail dan een motivatie en CV vóór 20 september 2019 naar sollicitaties@obgz.nl onder
vermelding van “vacature adviseur media”.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

