
VACATURE HRD-ORGANISATIEADVISEUR 
(32 TOT 36 UUR PER WEEK)

De Bibliotheekbranche is volop in beweging. 
Bibliotheken zitten midden in de transitie 
richting maatschappelijke en educatieve 
samenwerkingsorganisaties. Deze veranderingen 
hebben gevolgen voor de organisatie in brede zin, 
waarbinnen de rol van HR onmisbaar is. 
Daarom hebben wij een uitdagende vacature
voor een HRD-organisatieadviseur voor 32 tot 36 
uur per week. Ben jij degene die Bibliotheken op 
het gebied van HRD en organisatieontwikkeling 
ondersteunt bij het realiseren van hun transitie?

DE FUNCTIE  
Als HRD-organisatieadviseur heb je ervaring 
met duurzame inzetbaarheid, vrijwilligersbeleid, 
reorganisaties/sociaal plan, arbeidsmobiliteit, 
organisatieontwikkeling en employability. Op deze 
onderwerpen initieer je vernieuwing en adviseer je bij 
de implementatie binnen de Bibliotheken. Je werkt 
samen in projecten met collega’s en bibliotheken en 
weet mensen vanuit enthousiasme mee te krijgen.
Je profileert je in de branche waardoor je gezien wordt 
als expert op je vakgebied. 

ONZE NIEUWE HRD-ADVISEUR

•  Heeft een relevante opleiding op 
tenminste HBO-niveau en minimaal  
5 jaar gerichte werkervaring.

•  Heeft brede kennis van HRD en 
organisatieontwikkeling.

•  Heeft ervaring met leiderschaps- en 
talentontwikkeling. 

•  Kan strategie vertalen naar concreet 
HR-beleid.

•  Is een kei in samenwerken, verbinden 
en projectleiderschap.

•  Kan op diverse niveaus communiceren 
en heeft een vlotte pen.

 
 

WAT BRENG JE MEE

•  Je herkent jezelf in onze 
maatschappelijke ambities en 
bent gedreven om jouw specifieke 
expertise daar voor in te zetten.

•  Vernieuwings- en veranderings-
gerichtheid gekoppeld aan strategisch 
inzicht.

•  Je maakt je onderwerpen snel eigen 
en loopt voorop in vakinhoudelijke 
ontwikkelingen.

•  Een ondernemende en 
resultaatgerichte persoonlijkheid. 

WIJ BIEDEN JOU

•  Een ambitieuze organisatie die volop in 
beweging is.

•  Afwisseling in een omgeving waar elke 
dag weer anders is.

•  Veel zelfstandigheid en ruimte voor 
eigen initiatief.

•  Volop mogelijkheden om je persoonlijk 
en professioneel te ontwikkelen.

•  Een jaarcontract met de mogelijkheid 
tot een vast dienstverband.

•  Een salaris in schaal 10 CAO 
Bibliotheken (max. € 4.311 bij 36 uur).

Voor toelichting op deze vacature kun je contact opnemen met Sabine Margés, senior adviseur/teamleider Management & Organisatie, 
tel. 06-415 649 89. Wij ontvangen je gemotiveerde sollicitatie met CV graag uiterlijk 21 juni a.s. via vacature@probiblio.nl t.a.v Sabine Margés, 
met vermelding van de functietitel. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 11 en donderdag 13 juli. Uitnodigingen voor een 
eerste ronde gesprek worden voor 30 juni verstuurd.

Sollicitaties door ZZP-ers en kandidaten via werving- en selectiebureaus nemen wij niet in behandeling.

Over 
ProBiblio

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar 
bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als 
het gaat om vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen 
wij voor het optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij 
samenwerking en kennisuitwisseling binnen onze netwerken.


